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Bevezetés
A stratégiai környezeti vizsgálat
Az Európai Parlament és a Tanács 1303/2013/EU rendelete, valamint a 2/2005. (I.11.)
Kormányrendelet értelmében a 2014-2020 közötti Vidékfejlesztési Program Stratégiai Környezeti
Vizsgálatának (a továbbiakban: SKV) elvégzése szükséges. Az SKV alapvető célja a Vidékfejlesztési
Programra vonatkozóan bemutatni a környezeti vizsgálat értékelési kritériumait, továbbá összefoglalni
a legfontosabb értékelési eredményeket és a környezeti, illetve fenntarthatósági szempontból
megfogalmazott javaslatokat, a tervezési és döntéshozatali folyamatokra, azok tartalmi kérdéseire
vonatkozóan. Az SKV készítése során cél továbbá, hogy a környezeti, fenntarthatósági szakértők és az
érintettek véleményének az előkészítés és a tervezés folyamatába való integrálásának segítségével
javítsa a tervezési dokumentumok minőségét, környezeti hatékonyságát és környezeti szempontú
konzisztenciáját, azok negatív környezeti hatásainak csökkentése és kiküszöbölése, pozitív környezeti
hatásainak növelése és erősítése érdekében.
A VP tervezéséhez és elfogadásához kapcsolódó SKV sajátossága, hogy egy alapvető környezeti és
társadalmi erőforrásokból felépülő környezeti rendszer a vidéki táj életképességének, minőségének és
állapotának javítását célozza, ebből következően az SKV egyik lényeges feladata, hogy a környezeti
célok megvalósítását táji szinten, táji szemléletben vizsgálja.

Indokoltság
(1)
(2)
(3)

A (stratégiai) környezeti vizsgálat készítését a 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet írja elő a VP
tekintetében.
A VP stratégiai környezeti vizsgálatának elkészítése az Európai Unió elvárása is egyben, ennek
megfelelően az uniós elvárásoknak is megfelelő SKV készítése szükséges.
Egyre erősödő elvárás a társadalom részéről a környezeti és fenntarthatósági szempontok
megfelelő figyelembevétele a döntéshozatali folyamatokban annak érdekében, hogy társadalmi,
környezeti és gazdasági szempontból is körültekintő döntéssel fenntartható módon kezeljük,
fejleszthessük a tájat és a természeti erőforrásainkat, mint amilyen a víz és a talaj, illetve
különböző ökoszisztémák.

SKV lehetséges hozzáadott értéke az VP folyamatához és tartalmához
(1) AZ SKV környezeti és fenntarthatósági szempontból
·
·

segít érvényesíteni a különböző környezetpolitikai dokumentumok, stratégiák céljainak
integrálását a vidékfejlesztési tervekbe és a végrehajtás, illetve a különböző szintű helyi
tervek, programok, projektek tekintetében javaslatokat fogalmaz meg,
hozzájárul egy egységes, integrált, költséghatékony, nyilvános, átlátható monitoring és
értékelési rendszer kialakításához.

(2) Az SKV rendszerszemléleti megközelítésével elősegíti az integrált, rendszerszemléletű (holisztikus)
vidékfejlesztési tapasztalatokhoz, felhalmozott tudásbázishoz illeszkedve a VP keretében tervezett
intézkedések együtthatásának értékelését, figyelembe véve más ágazatok meghatározó
intézkedéseit, intézményi kereteit.
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Közérthető összefoglaló.
A Vidékfejlesztési Program egyedül álló jelentőséggel bír a 2014-2020 közötti időszak fejlesztéspolitikájában,
mivel meghatározó szerepet játszik az ország életfeltételeit meghatározó erőforrásainak, illetve a
társadalom által már elért (pl. közösségi együttműködések, helyi gazdásági eredmények) és még megtartott
értékeinek (pl. élőhelyek, víz és talajkincsünk, erdőállományunk) megőrző és fejlesztő hasznosításában.
Kiemelt a VP jelentősége a miatt is, hogy közvetlenül képes hatni a vidéki lakosság és a természeti környezet
állapotának és helyzetének alakulására, akkor, amikor Európa és világszerte a különböző szintű konfliktusok és
megélhetési problémák, valamint a környezeti állapot romlása miatt felértékelődnek a helyi, regionális és
országos kihívások megoldására képes, jó (így egyben teherbíróbb) környezeti, természeti állapotot
fenntartó gazdasági és társadalmi együttműködések, hálózatok. Az elfogadásra kerülő VP-n és a
végrehajtásán múlik, hogy hazánk él-e ezekkel a VP keretében megvalósítható lehetőségekkel és milyen irányba
mozdítja el a vidéki népesség és gazdaság sorsának alakulását.
Nemzetközi és hazai szinten is érzékelhető tendencia a természeti erőforrásokkal való gazdálkodás tekintetében
egy duális szerkezet kirajzolódására. A duális szerkezet lényege, hogy van egy agrárgazdaság, amely a szuper
intenzitás irányába fejlődik bevetve minden új technológiát az erőforrás-hatékonyság érdekében. A hatékonyság
növekedésével csökken ezen agrárágazatok foglalkoztatási képessége, amelyre az új technológiák lehetőséget
adnak, és amelyet a versenyképesség megkövetel. Ezen, szuper intenzív rendszereknek nagyon rossz a
környezeti viszonya, hatalmas, összefüggő területeket foglalnak el, gyorsan élik fel a termelés biológiai alapjait
(talaj, talajvíz, biológiai sokféleség). Ennek a gazdálkodási módnak egyre kisebb a társadalmi elfogadottsága,
mivel a fogyasztók kétkedve fogadják az ebből kikerülő élelmiszerek minőségét. Ezen oknál fogva is, ezek a
rendszerek sokkal inkább az ipari alapanyagok előállításának (energetikai alapanyagok, vegyipari alapanyagok,
tömegtakarmányok, stb.) irányába tolódnak el, vagy ezt az eltolódást készítik elő.
A szerkezet másik eleme az extenzív, környezetbarát, fenntartható erőforrás-használatot célzó gazdálkodási
forma, amelyben megjelennek a hagyományos termelési módok (legelőerdők, ártéri gazdálkodás, pusztai
gazdálkodás, extenzív gyümölcsösök, stb.), de az organikus gazdálkodási módok új irányzatai (bio-,
biodinamikus-gazdálkodás, permakultúra, erdőkertek, stb.), vagy a direkt-vetéses eljárások a szántásos
gazdálkodás helyett. Sokkal jobban megfelelnek a fenntarthatósági elvárásoknak, nagyobb a foglalkoztatási
potenciáljuk, fenntartható módon nyúlnak az alapvető erőforrásokhoz, képesek egészséges, a fogyasztói
igényeket kielégítő alapanyagok és feldolgozott termékek előállítására. Ugyanakkor az is nyilvánvaló, hogy ezek
a jellegüknél fogva nem képesek az ipari alapanyagok elégséges mértékű megtermelésére.
A két szerkezet gazdasági és szociális szempontból jól megfér egymás mellett hiszen, akiket az intenzív kiszorít a
foglalkoztatásból azt felveheti az extenzív, és mivel más piaci igényekre termelnek, illetve ez fokozatosan
letisztul, így a versenyhátrányok is lassan eltűnhetnek. Persze szociális szempontból nem túl méltányos, hogy
sokaknak az alacsony minőség jut, míg mások a magas minőséget is képesek megfizetni. Végül ez nemcsak,
hogy nem méltányos, de nem is célszerű, hiszen az életképesség és az egészségesség tekintetében létrejövő
társadalmi különbségek végül az egész társadalmat terhelik meg.
Míg gazdasági és szociális szempontból a duális szerkezet rövidtávon eredményekkel kecsegtet, hiszen égető
(foglalkoztatás) gondokra reagál, addig környezeti szempontból különböző problémákat halmoz fel. Ha az
ökoszisztéma szolgáltatásokat vesszük alapul, akkor a legmagasabb értéket a természetes ökoszisztémák állítják
elő, a legcsekélyebbet az intenzív módon művelt agrár-ökoszisztémák, és a kettő közé tehetők az extenzív
módon művelt területek.
A VP végkimenetele a környezeti fenntarthatóság szempontjából tehát attól is függ, hogy melyik szemléleti mód
kap domináns hangsúlyt, illetve, hogy mit honnan veszünk el, és milyen céllal:
1. az intenzívből veszünk el az extenzívhez, vagy
2. a természetesből, természetszerűből az extenzívhez, vagy
3. éppen a kedvezőtlen területeket visszaadjuk a természetnek, és úgy próbálunk haszonvételekhez jutni.
A VP-ben főként az előző kettőt célzó programok vannak, és mivel a területi és támogatási arányok, illetve a
kitűzött (főként területi) eredmények jelenleg előre nem láthatók, ezért a kimenetel összeredménye is
bizonytalanságokkal terhelt.
A VP elmozdulási iránya a fenntarthatóság felé a következők szerint alakul az étékelésünk alapján
A vizsgált programtervezetben sem a környezeti, sem a vidéki társadalmi helyzet javítása nem kiemelt cél,
mindezek mellett a fenntarthatósági, a környezeti értékelési szempontok alapján feltételesen megállapítható,
hogy mérsékelhetők a negatív környezeti következmények, illetve a fenntarthatóság felé történő
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kismértékű elmozdulás érhető el. A VP megvalósításának részletszabályain és a források végleges
csoportosításán múlik, az alkalmazott fejlesztéspolitikai eszközök arányán (pl. helyi, térségi tervezés és
döntéshozatal lehetőségének megteremtésének aránya, közreműködése a központi elosztás mellett) hogy milyen
hosszútávon fenntartható és eredményes fejlesztések valósulnak meg 2014-2020 között a VP keretében.
Alapvető keretfeltétele ennek az eredménynek azonban az, hogy a program,
· megfelelő arányú forráskerettel,
· megfelelő intézményi és személyi kompetenciákkal (tudás/tapasztalat, jogosultság, képességek együttes
jelenléte) és
· részletszabályokkal (pl. rendeletek, végrehajtási útmutatók, támogatási kritériumok), illetve
· alacsonyabb szintű tervek (pl. helyi fejlesztési stratégiák és más kedvezményezeti kör által készített
tervek, mint a termelési szövetkezet, a REL együttműködés, tájgazdálkodási, birtokszintű vagy natúrparki
(tájszintű együttműködési) tervek, programok), kidolgozása során a környezeti és fenntarthatósági
szempontok figyelembevételével valósuljon meg.
Kiemelten fontos, hogy mind tartalmi, mind pedig a végrehajtási hatások és következmények attól függnek, hogy
· egyrészt a VP finanszírozásának mértéke melyik – az EMVA szabályozás kínálta feltételek között
kialakítható – változat szerint valósul meg,
· másrészt a kialakítás alatt álló intézményrendszer milyen mértékben felel meg a Nemzeti
Fenntarthatósági Keretstratégiában leírt szemléletnek, kritériumoknak,
· harmadrészben a végrehajtás keretében megvalósuló bizalomépítő (felkészítő, megelőző, támogató,
átlátható) jellegű együttműködés alakul-e ki a kedvezményezettek és a közreműködő szervezetek között
vagy marad a korábbi (szankcionáló, nem átlátható, kiszolgáltatottságot erősítő) kapcsolat,
· negyedrészt pedig a konkrét tartalmi társadalmi, környezeti és gazdasági célok elérést biztosító
intézkedések megfelelően kerülnek-e kialakításra és nyomon követésük, értékelésük megvalósul a
támogatási időszak során.
Az egyes intézkedések egymással projekt és térségi szinten, illetve a termeléshez kapcsolódó közvetlen
területalapú kifizetésekkel is konfliktusba kerülhetnek környezeti és fenntarthatósági szempontból. Lényeges
ezért, hogy programszinten alkalmazandó alapelvek legyenek elfogadva, illetve felkészült intézményrendszer és
kedvezményezett kör folyamatos fejlesztése biztosítva legyen, valamint olyan térségi, tájszintű, birtokszintű
keretprogramok, tájkezelési alapelvek, tervek kerüljenek megfogalmazásra, amelyek alkalmasak ezen
konfliktusok kezelésére. A birtok vagy táji szintű tervek és programok felkészült szakmai szereplők, hálózatok
pl. szaktanácsadók, MNVH, NAK által is segített elkészítésének támogatása, összekapcsolása az egyedi
kifizetésekkel jelentős mértékben hatékonyabbá tehetné a környezeti és helyi gazdasági eredmények elérését,
ehhez azonban a környezeti szempontú felkészítés és nyomon követés egyaránt szükséges az egyes
programokhoz igazítva.
Alapvetően három lényeges környezeti szempont megerősítésre szorul a Programban:
·
·
·

erőforrások kímélete, takarékosság a fejlesztések során, a víz, az anyag és az energiatakarékosság
érvényesítése, talaj, mint ökológiai rendszer védelem, a hatékonyság technológiai szempontjainak
fejlesztése mellett;
kibocsátások és terhelések csökkentése, mérséklése a fejlesztések során, például a légszennyező
anyagok kibocsátásának csökkentésében, a levegőminőség javítása; szennyvíz és a hulladék
kibocsátás, termelés mérséklése;
a táji, domborzati adottságokhoz illeszkedő és takarékos, az ökoszisztémák állapotának megőrzését és
javítását elősegítő ésszerű és kíméletes területhasználati szempontok érvényesítése.

A szempontok érvényesítése nem igényel külön eljárásokat, hanem a fejlesztési előkészítési, bírálati és
megvalósítási, értékelési folyamatba beépíthető módon kell megvalósítani. Ehhez javasoljuk rövid és
praktikus útmutatók készítését, illetve jó gyakorlatokat bemutatását tájanként, dokumentált
összegyűjtését, megismertetését a kedvezményezettekkel, széles körű hozzáférhetővé tételét, akár
intézkedésenként is.
A környezeti és fenntarthatósági szempontok érvényesítése érdekében a különböző típusú intézkedéscsoportok:
·
·
·
·

beruházási, technológia fejlesztési (főként az M04, M06, részben M08)
együttműködési (főként z M09, M16, M19)
tudásfejlesztés, képzés, tanácsadási (M01, M02)
közvetlen környezeti (főként M10, M11, M12, M15 és részben M08)
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tartalmi és eljárási összehangolására van szükség. Amennyiben a VP egyik központi célkitűzése a foglalkoztatás
és a helyi gazdaság fejlesztése a vidéki területeken, akkor a hosszabb távon megalapozott eredményesség
érdekében a környezeti, fenntarthatósági, éghajlatvédelmi, együttműködési és kompetencia és tudás
fejlesztési és átadási elemeket miden egyes intézkedés követelményeibe, illetve az intézkedésekhez
kapcsolódó monitoringba (indikátorokkal, nyomon követéssel, értékeléssel együtt) javasoljuk beépíteni.
Környezeti és fenntarthatósági szempontból is jóval eredményesebb lehet a VP végrehajtása, amennyiben
például a beruházás fejlesztés (M04) kedvezményezettjei között M10, M11, M16 és M19 intézkedésekben is
szerepet vállalók előnyben részesülnek a kiválasztás során.
Ki kell emelni, hogy a program számos eleme hordoz olyan lehetőségeket, amelyek a szegénység és társadalmi
csoportok leszakadása elleni küzdelemben és az ökoszisztémák állapotának javítása érdekében eredményesen
alkalmazható lehet. Az eredményesség alapvető feltétele azonban, hogy a megfelelő mértékű finanszírozás
mellett a helyi önfoglalkoztatás lehetőségeinek és a helyi, táji feltételekhez illeszkedő helyi
munkahelyteremtésre, foglalkoztatásra, ökosztisztéma szolgáltatások, élőhelyek, tájaink állapotára
vonatkozóan indikátorok és célkitűzések jelenjenek meg a programban, központi célok és indikátorként,
illetve az egyes intézkedésekhez kapcsolódóan.
A VP nélküli változat az, amely feladja az eddig elért környezeti és fenntarthatósági eredmények és erőforrások
(pl. ökoszisztémák és szolgáltatásai) a táj és a társadalom életképességének alapjait, rugalmas ellenálló
képességének (rezilienciájának) biztosítékait eredményező programelemeket, a közvetlen területalapú kifizetések
növelése (jelenleg is háromszorosa a VP költségvetésének!), és a piaci viszonyok diktálta haszonelvű
területhasználat érdekében. Ilyenek teret vesztő témakörök például a területi együttműködések, képzés,
szaktanácsadás erősítése, helyi gazdasági programok és együttműködések, az agrár-környezetvédelmi és más
környezeti, illetve táji fókusszal rendelkező programelemek. A VP nélküli változat esetében a versenyképes
agrárgazdaság, amely a szuper intenzitás irányába fejlődik tovább csökkentve a vidék, benne az agrárágazatok
foglalkoztatási képességét, helyi adottságokhoz való alkalmazkodást és a fenntarthatóság irányába történő
elmozdulás esélyét, azaz elveszhet a lehetőség a vidék életképességének megerősítésére.
Azért is szükséges a vizsgált jelenlegi változat minden intézkedésének és a végrehajtás keretfeltételeinek,
folyamatainak, személyeinek környezeti és fenntarthatósági szempontú megerősítése, mert fennáll a
veszélye, hogy elveszítjük a helyben, a tájban megjelenő gazdag kapcsolatrendszerünket, szétfoszlik a helyhez
kötő viszonyrendszerünk. A tájjal, a hellyel közvetlen kapcsolatban állunk, míg a globális térrel való kapcsolatunk
közvetett. A helyben végzett cselekedeteink következményei közvetlenül helyben jelentkeznek, s ezért az
elkövetett tévedéseink eredményei láthatók, s kijavíthatók, addig a térben valahol megvalósuló
tevékenységeinket más ellenőrzésére bízhatjuk csak. Amit nem érzünk, nem látunk közvetlenül, számunkra olyan
mintha nem is létezne, olyan amelyért nem tartozunk felelősséggel, elszámolással. A visszacsapás (pl.
termőtalaj, ökológiai rendszer degradációja ezzel élet- és gazdálkodási lehetőségeink leromlása), pedig attól
függetlenül, hogy tudomásul vesszük-e vagy sem, biztosan bekövetkezik, de mivel közvetlen fenyegetését nem
érzékeljük, nem törődünk vele. Így figyelmen kívül hagyjuk a negatív visszacsatolást. (Gyulai, 2008)
A vidéki (területi) fejlődés olyan strukturális változás, a mely következtében a gazdasági, a kulturális, a
politikai, az ökológiai és más tényezők viszonyrendszere, kapcsolatrendszere fejlődik, amely a megőrzés
és a fejlesztés helyes mértékének irányába ható folyamatos előrehaladást kell, hogy jelentsen. Az
életértékek mentén elkötelezett fejlesztés eredményezhet csak fejlődést, területi, vidéki fejlődést.
Akkor beszélhetünk a fejlesztés eredményeképpen fejlődésről, ha legalább megőrizzük, sőt javítjuk a
környezet, a táj eltartó képességét, az élőhelyek, élőlények egészségét és az ember fizikai, szellemi, lelki
egészségét. Amennyiben nincs tekintettel a fejlesztés ezekre a központi értékekre, akkor nem fejlődésről, hanem
hanyatlásról, rombolásról, de legalábbis problémák gyártásáról beszélünk. Az a vidékfejlesztés, amely a
fejlődésben elmaradott térségeken úgy akar segíteni, hogy figyelmen kívül hagyja a megőrzés és a fejlesztés
között fennálló helyes mértéket, csak a problémák halmozásában és kitágításában ér el eredményeket. A
kizárólagosan versenyre alapozott fejlesztés, a gazdasági növekedés mindenáron való hajszolása lehetetlenné
válik, ha az a mérték és az értékek figyelembe vétel nélkül történik. Ilyen mérték a környezet, táj eltartó
képessége, de az élőhelyek, élőlények tűrőképessége és az emberek fizikai, szellemi, lelki terhelhetősége,
mindezen élők rendszerének rezilienciája (rugalmas ellenálló képessége).
Kiemelt javaslatunk, hogy a VP tekintetében világos és egyértelmű, mérhető, illetve reális gazdasági,
társadalmi és környezeti célt lenne érdemes megfogalmazni. Hazánk adottságait és a nemzetközi trendeket
tekintve ilyen cél lehetne a biztonságos és egészséges élelmiszerek előállítására képes mezőgazdaság, a
gazdasági együttműködések, helyi foglalkoztatottság növelésével és természeti környezet (tiszta víz, élettel teli
termőtalaj és gazdag biodiverzitás) megőrzésével jelentene valódi hosszabb távú kitörési irányt és gazdasági
versenyelőnyt is. A beruházások fokozott fejlesztése önmagában nem hozza meg a várt előnyöket hosszabb
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távon a természeti környezet, a talaj, a vízmennyiség és minőség, illetve a biodiverzitás megőrzését rendszer
szinten biztosító programkeretek (pl. tájszintű együttműködések, programok, birtokszintű tervek) nélkül.
Natura 2000 területekre gyakorolt várható hatások összefoglalása
A Natura 2000 területek kijelölésének alapjául szolgáló fajok és élőhelyek megőrzése, amely nem csak nemzeti,
hanem globális és európai szintű (teremtés)védelmi feladat és felelősség is egyben, a Vidékfejlesztési
Programban megfogalmazott intézkedések összessége nélkül nem lehet eredményes. Fontosnak tartjuk
kihangsúlyozni, hogy a Program összes intézkedésének tervezése és megvalósítása során be kell építeni a
Natura 2000 hálózat ökológiai, természetvédelmi kezelési szempontjait. Forrásbiztosítása szükséges a védett
értékek, területek, így a Natúra 2000 hálózat területeinek a kezelési céljainak és módszereinek kidolgozására és
bemutatására. Előnyben szükséges részesíteni az egyéni és különösen az együttműködésen alapuló (kollektív
vagy integrált témában) pályázókat.
Csak az egymást támogató, szinergiában megvalósuló programelemek által várható, hogy a hazai élőhelyek
megfelelő állapotba kerülnek, illetve a fajok életképes állományai fennmaradnak, és megvalósítható a Natura
2000 területeken az eredményes és kölcsönös gazdálkodói - természetvédelmi - helyi gazdaságfejlesztési
együttműködés.
Ki kell emelni, hogy főként a 4. prioritás intézkedései azok, amelyek megfelelő részletszabályok és támogatási
források esetén hozzájárulnak a Natura 2000 célok eléréséhez. Azonosítottunk néhány olyan intézkedést, amely
negatívan érintheti a táji, ökológiai célokat, a hálózat koherenciáját és az élőhelyek állapotát, sőt károsításukhoz
is vezethet, amennyiben a részletszabályok és a megvalósítás során figyelmen kívül hagyják a környezeti és
fenntarthatósági célokat (pl. öntözésfejlesztés, erdők turisztikai és energia célú fejlesztése, különböző
technológiai és eszköz fejlesztések, beruházások).
Több olyan intézkedés megerősítését is indokoltnak látjuk, amelyek a befektetett kifizetésekhez mérten
jelentősen megsokszorozhatják az eredményeket. A sokszorozó hatás abban rejlik, hogy területi szinten
összekapcsolva a különböző intézkedéseket, egyszerre biztosíthatnak addicionalitást és szinergiát is, különösen,
abban az esetben, ha beépülnek tartalmi és működési szinten fenntarthatósági, környezeti szempontok. Ilyenek a
különféle intézkedések között a különböző tájszintű együttműködések pl. CLLD-LEADER, termelői csoportokhoz,
REL, natúrparkokhoz, területi minőségi rendszerekhez (pl. nemzeti parki, natúrpark védjegy) kapcsolódó
együttműködések, tájszintű programok.
Megállapítható, hogy amennyiben az előző időszakhoz mérten jelentősen nem változik a Program pozitív
hatású intézkedéseinek finanszírozása, és felételezve
· a KEHOP és más források rendelkezésre állását, illetve
· a közvetlen kifizetések zöldítési folyamatainak következetes hazai megvalósítását, valamint
· a természetvédelmi szabályozás megfelelő érvényesítését és a nemzeti parki hálózat megfelelő
szintű működését,
abban az esetben a Natura 2000 területek élőhelyeinek és fajainak helyzete nem romlik a jelenlegi szint
alá, várhatóan kismértékű javulási folyamatok indíthatók el tudatos és jól szervezett központi és tájszintű
koordinációval.

1. A környezeti értékelés kidolgozási és partnerségi folyamatának
ismertetése
Ebben a fejezetben összefoglaljuk a környezeti vizsgálat előzményeit, folyamatának és módszertani
megközelítésének fontosabb jellemezőit, illetve a partnerségi, véleményezési folyamat lépéseit.
A VP SKV módszertana és folyamata során figyelembe kellett vennünk azt a tényt, hogy amikor az SKV
folyamata elindul 2014 januárjában, akkor a VP tervezés, amely 2012-ben indult, már a lezáráshoz közeledik.
Az SKV készítése során összefoglalóan bemutatjuk és értékeljük a környezet aktuális állapotát, az azonosított
kulcsfontosságú környezeti elemekre és környezeti, fenntarthatósági folyamatokra, illetve a meghatározó
hatótényezőkre és mögöttük fellelhető okokra, hajtóerőkre összpontosítva. A rendelkezésre álló kutatások,
elemzések eredményeire építve a különböző környezeti elemekkel, rendszerekkel és folyamatokkal kapcsolatos
tendenciákat azonosítjuk a környezeti állapotra vonatkozóan. Megvizsgáljuk, hogy milyen jelenlegi
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beavatkozások, és folyamatok figyelhetők meg, érzékelhetők; mögöttük milyen hajtóerők vannak, mely
hajtóerőkhöz, terhelésekhez, állapotváltozásokhoz, és hatásokhoz kapcsolódnak a tervezett beavatkozások, és
milyen hatást válthatnak ki. Kiemelt figyelmet fordítunk a rendszerszemléletű megközelítésre, a különböző
környezeti elemek és rendszerek közötti kapcsolatokra, érzékenységre, az ökoszisztémák állapotára,
szolgáltatatásaira és a táji, a tájat, mint egységet kezelő szemléletű területi megközelítésre.
A politikai, intézményi és jogalkotási keret elemzése, valamint az érdekeltek, megkérdezése, bevonása,
részvétele alapján azonosítjuk azokat a legfontosabb környezeti szempontokat, amelyeket az SKV jelentésbe be
kell építeni, kiemelt figyelemmel a Program és a környezet közötti legfontosabb interakciókat. Különös figyelmet
kell fordítani az éghajlatváltozással és a biológiai sokféleséggel (beleértve a genetikai, élőhelyi és táji
sokféleséggel illetve az ehhez kapcsolódó helyi tudás sokszínűségével) kapcsolatos kérdésekre. Tekintettel a
megelőző időszakok értékelési eredményeire és a nyilvánosság bevonása során felmerülő szempontokra újabb
szempontok megjelenhetnek és egyes szempontok jelentősége felértékelődhet.

1.1. A hatások azonosítása és értékelésének módszere
A hatások azonosítását és értékelését egyrészt az egyes célok, prioritások és összefüggések elemzésével
kezdjük, ahol megadott célok irányultságát, követésének várható következményeit vizsgáljuk a meghatározásra
kerülő (alapvetően a korábbi SKV-k, így a 2012-ben készült Nemzeti Vidékstratégia SKV-ban is alkalmazott)
környezeti és fenntarthatósági alapelvek érvényesülése tekintetében. Másrészt a tervezett intézkedések hatását,
együtthatását elemezzük a DPSIR módszertanon alapuló, a RESPECT Kft munkatársai által kialakított (lásd
UMVP SKV, 2006; NFFS SKV 2007) SÉMA értékelő modell szerint, tekintettel a környezeti stratégiai
dokumentumok céljainak érvényesülésének vizsgálatára.
A tervezett célok, beavatkozások, elvárt eredmények tekintetében azonosítjuk és értékeljük azokat a várható
hatásokat, tendenciákat, amelyek (előnyösen vagy hátrányosan) érinthetik a Program eredményességét,
hatékonyságát és fenntarthatóságát. E tényezők között figyelembe vesszük más ágazatok vagy politikák várható
hatásait is. Az értékelés során olyan környezetvédelmi, fenntarthatósági kérdésekkel foglalkozunk, amelyekre az
értékelt Program potenciálisan kitérhet. Azt is vizsgáljuk, hogy a Program megfelelő választ ad-e e lehetőségekre
és korlátokra, figyelembe véve az érintettek, érdekeltek álláspontját és aggályait. Ezek jelentőségét jellemzőikkel
(pl. tartam, valószínűség, nagyságrend, enyhíthetőség, visszafordíthatóság), továbbá a környezet
érzékenységével összhangban határozzuk meg.
A jelentős hatásokat az alábbi szempontok figyelembevételével vizsgáljuk:
·
·
·
·
·
·

az érdekeltek álláspontja és aggályai,
adott esetben a határon átnyúló és nemzetközi hatásokkal való összhang,
a társadalmi-gazdasági következmények (különösen a kiszolgáltatott csoportok vagy etnikai kisebbségek
esetén),
megfelelés a környezetvédelmi szabályoknak vagy normáknak,
összhang a környezetvédelmi célkitűzésekkel és szakpolitikákkal, és
a fenntartható fejlődést érintő kihatásaik.

A program környezeti vizsgálata során a fenntarthatóság megfelelő súlyú figyelembevételére törekedünk. Az
általunk alkalmazott módszertani megközelítés alapjai a hazai SKV készítés gyakorlatára és a szakmai útmutatók
előírásaira épülnek.
A részletes és elfogadott tematikát az értékelői kérdésekkel az 1. mellékletben csatoltuk.

1.2. A tervezési folyamat más részeihez való kapcsolódása
Az VP SKV indításának idején a Partnerségi Megállapodás és az operatív programok társadalmi egyeztetései és
a programok stratégiai környezeti vizsgálatainak folyamatai befejeződtek. Az elvégzett folyamatokat és a
beérkezett véleményeket az interneten megtalálható konzultációs felület alapján áttekintettük és figyelembe
vettük az SKV folyamatában.
Javasoljuk a 2014-2020 közötti időszakra vonatkozóan készült SKV jelentések alapján egy szintézis riport
készítését, annak érekében, hogy az összes fejlesztési program együttes környezeti, fenntarthatósági szempontú
értékelése és javaslatai egy áttekinthető formában jelenjenek meg, segítve ezzel az intézményrendszert, a
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fejlesztésekben szerepet és felelősséget vállaló(!) pályázókat, civil társadalmat a fenntarthatósági, illetve
környezeti értékeket megfelelő súllyal érvényesítő eredményes munkájában.
Az ex-ante értékelés 2013-ban indult. Az SKV 2014-es indulásakor már a 3. jelentés elkészült. Az SKV értékelés
során és a javaslatok megfogalmazásakor figyelembe vettük az ex-ante jelentéseket és több alkalommal
személyes egyeztetésekkel biztosítottuk a két értékelési munka összehangolását.

1.3. A környezeti értékelés készítése során tett javaslatok figyelembevétele
Az SKV készítése során együttműködtünk az egymást váltó három VP főtervezővel és munkatársaival.
Javaslatainkat a helyzetelemzéshez, a SWOT elemzéshez, a szükségletek bemutatásához és
azonosításához figyelembe vették a tervezők. A környezeti vizsgálat 2014 év eleji indulásakor már a
tervezési munkacsoportok 1,5 éves működésük végén jártak, így nem volt lehetőség arra, hogy
interaktív módon visszacsatolva segíthessük a teljes tervezési folyamatot, a VP elfogadásához vezető
döntéshozatali folyamatot részleteiben elemezzük, és kialakítását a segítsük annak érdekében, hogy a
fenntarthatósági és környezeti szempontok a megfelelő döntési helyzetekben figyelembevételre
kerüljenek. A környezeti vizsgálat során látva a VP alakulását arra törekedtünk, hogy a tervezők
számára szöveges javaslatokkal is szolgáljunk a program környezeti teljesítményének javítása
érdekében, illetve a kialakítás alatt álló végrehajtási intézményrendszer számára javaslatokat
fogalmazzunk meg a program környezeti és fenntarthatósági szempontból is célravezető, eredményes
megvalósításához.
Az SKV jelenleg még folyamatban van. Ezen fejezet egy későbbi fázisban kerül véglegesítésre.

1.4. A környezet védelméért felelős szervek és az érintett nyilvánosság bevonása
A Kormányrendeletben foglaltaknak megfelelően első lépésben az SKV részét képező környezeti értékelés
tartalmának (a továbbiakban: tematika) meghatározását készítettük el. Az elkészült tematika véleményezésére
2014. március 13. és 2014. április 13. között nyílt lehetőség, melynek keretében az skv@nakvi.hu email címre
vártuk az észrevételeket.
Az észrevételeket a 2. mellékletben foglaltuk össze. A beérkezett vélemények alapján továbbfejlesztettük és
pontosítottuk a tematikát, amelyet a 1. mellékeltben csatoltunk.
Az SKV tematika az Országos Környezetvédelmi Tanács (OKT) ülésén is bemutatásra és megvitatásra kerül
2014. április 10-én. Az OKT tagjai, köztük Ijjas István professzor és az OKT elnöke is kiemelte, hogy a tematika
európai viszonylatban is megfelelő színvonalú és köszönték a tájékoztatást. AZ OKT főbb észrevételeit a 2.
mellékletben foglaltuk össze.
Az SKV jelentéstervezetéhez kapcsolódó véleményeket az egyeztetési folyamat lezárását követően foglaljuk
össze.
Az SKV előzetes jelentés társadalmi egyeztetésre szánt változata 2014 júniusában elkészült, a jelenlegi változat
többszöri egyeztetéseket követően alakult ki.
Az SKV jelentéstervezetének a véleményezésére 30 nap időtartamban, november ??? december ???
között van lehetőség a www.kormány.hu oldalon, illetve a meghirdetésre kerülő országos fórum keretében. A
véleményezési időszakban az skv@respect.hu email címre várjuk az észrevételeket.

1.5. A környezeti értékelés készítéséhez felhasznált adatok forrása, az
alkalmazott módszer korlátai, nehézségek
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Vizsgálataink alapját azok az adatforrások képezik, amelyek az SKV vizsgálati témaköreivel összefüggésben
végzett kutatások és értékelések eredményeit tartalmazzák. Ilyen adatforrások például az MTA Ökológiai
Kutatóközpont Ökológiai és Botanikai Intézet (pl. MÉTA), a KSH, az AKI, az MTA Közgazdaság- és Regionális
Tudományi Kutatóközpont, a SOTE Magatartástudományi Intézet, az OEFI, az ÁNTSZ Országos
Környezetegészségügyi Intézet publikált adatai, illetve a különböző nemzeti stratégiák adatai, mint az NFFS,
NÉS, Nemzeti Vízstratégia és Országos Vízgyűjtő Gazdálkodási Terv, az NKP4 és a Nemzeti Vidékstratégia, az
Országos Hulladékgazdálkodási Terv, illetve ezen dokumentumok készítése során készült SKV-k.
A dokumentum vizsgálata, értékelése során említett mértékadó országos dokumentumok adataira építve és a
szakértői véleményekre alapozottan mértük fel a Vidékfejlesztési Program várható hatásait, a környezeti és
fenntarthatósági szempontokból befolyásolt folyamatokat. Az értékelés során felhasználtuk a 2004-2006 közötti
Nemzeti Vidékfejlesztési Terv ex-ante vizsgálata és a 2007-2013 Új Magyarország Vidékfejlesztési Program
környezeti vizsgálatának és félidei értékelésének eredményeit is.
Sajnálatosan az SKV készítését jelentős mértékben megnehezítette és egyben korlátját is képezte, hogy nem
indult el egy a rendszeres, az országot átfogó, az országos gazdasági, társadalmi és térbeli változásokról,
folyamatokról gyűjtött adatokhoz illeszthető, környezeti és fenntarthatósági szempontú monitoring és értékelési
rendszer. (Pl. ökoszisztéma szolgáltatások átfogó és tájszintű rendszeres felmérései és értékelései, az agrárkörnyezetvédelmi intézkedésekre vonatkozó monitoring, a helyi fejlesztési programok (pl. LEADER) rendszeres
átfogó környezeti szempontú értékelései, monitoringja stb.).
Az SKV keretében kutatott várható következmények azonosítását megnehezíti a Programban területiségének
hiánya, területi és részvételi bizonytalansága a megvalósítás tekintetében, amely sajátosság részben a Program
alkalmazási kereteiből is ered.

2. A Vidékfejlesztési Program és az SKV kidolgozásakor figyelembe vett
változat szabályozási kereteinek rövid ismertetése
Mielőtt a vizsgált Vidékfejlesztési Programot bemutatjuk, röviden összefoglaljuk a VP kialakítását meghatározó
Közös Agárpolitikát (KAP) és változásait, amelyek a VP kialakítását leginkább befolyásolják.
Az Európai Unió Közös Agárpolitikája az a meghatározó keret, amelyben az európai gazdálkodók életét és
működését jelentősen befolyásolják. A KAP számos gazdálkodási, környezeti, vidékfejlesztési tevékenységre,
valamint az EU agárpiaci szabályozásra, támogatásra is kiterjed. A KAP az egyetlen átfogó közös politika az
Európai Unióban.
Az Európai Unió a KAP-ra és a VP EU forrását jelentő Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra vonatkozó
alapvető szabályokat három rendelet határozza meg:
·
·
·

az Európai Parlament és a Tanács 1303/2013/EU rendelete
az Európai Parlament és a Tanács 1305/2013/EU rendelete
az Európai Parlament és a Tanács 1306/2013/EU rendelete

A KAP két alapvető pillére épül:
·

1. pillér bevételi támogatást nyújt a gazdálkodóknak a közvetlen kifizetések által, illetve piaci szabályozó
intézkedéseket támogat az Európai Mezőgazdasági Garanciaalapon (EMGA) keresztül

·

2. pillér az EMVA-n keresztül a vidéki területek fejlesztését (vidékfejlesztést), támogatja oly módon, hogy
hozzájáruljon a területi és környezetvédelmi szempontból kiegyensúlyozottabb és az éghajlatváltozással
szemben ellenállóbb, valamint versenyképesebb és innovatívabb uniós mezőgazdasági ágazat
kialakításához, előmozdítsa a fenntartható vidékfejlesztést. A 2. pillér forrásainak felhasználásához
vidékfejlesztési programot kell tagállami vagy regionális szinten készíteni.

Mindkét pillér támogatási rendszerében változások lesznek 2014-2020 közötti időszakban. A VP szempontjából
lényeges elem, hogy az EMVA-ból a vidékfejlesztési program számára biztosított teljes hozzájárulás
legalább 5 %-át a LEADER céljaira kell fordítani, míg legalább 30 %-át a következő intézkedésekre kell
fenntartani:
·

EMVA 17. cikk a környezethez és az éghajlathoz kapcsolódó beruházásokra;
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·
·
·
·
·
·

EMVA 21. cikk szerinti erdőterületek fejlesztésére és az erdők életképességének javítására irányuló
beruházásokra,
EMVA 28. cikk szerinti agrár-környezetvédelmi és éghajlattal kapcsolatos műveletekre,
EMVA 29. cikk szerinti ökológiai gazdálkodásra,
EMVA 30. cikk szerinti Natura 2000 kifizetésekre
EMVA 31. és 32. cikk szerinti hátrányos helyzetű területekre vonatkozó kifizetésekre
EMVA 34. cikk szerinti erdő-környezetvédelmi és éghajlattal kapcsolatos szolgáltatások és
természetmegőrzésre

Az 1. pillér EMGA keretéből finanszírozott közvetlen kifizetések szabályozása is változik a jelenlegi egységes
területalapú támogatási rendszer (SAPS) helyett bevezethető az új alaptámogatási rendszernek nevezett (BPS)
támogatási forma, illetve megjelennek a gazdálkodók aktivitására vonatkozó kritériumok, fiatalgazda elemek
mellett, új „zöld komponensek”:
·
·
·

Ha a gazdaság szántóterülete 10 ha-nál nagyobb, akkor azon minden évben legalább 2 különböző
növényt kell vetni, ha 30 ha-nál nagyobb, akkor 3 növényt.
Az állandó gyepterületeket meg kell őrizni (max. 5 % csökkenés megengedett).
A terület legalább 5 %-át (az állandó gyepterületet nem számítva) ökológiai célokra kell hasznosítani.

A szabályozás lehetővé teszi a tagállamok számára, hogy a közvetlen kifizetéseket is tartalmazó 1.
pillérbe a vidékfejlesztési forrásokat tartalmazó 2. pillérből az uniós támogatások maximum 15 %-át
átcsoportosítsa, vagy fordítva a 2. pillér vidékfejlesztési forrásait bővítse az 1. pillér maximum 15%-át
jelentő összeggel.
A szabályozás tiltja az EMVA-ból szírozott kiadások társfinanszírozását a strukturális alapokból, a Kohéziós
Alapból vagy más uniós pénzügyi hozzájárulással.
A Vidékfejlesztési Program céljait, prioritás és fókuszterületeit a következő 2.1. pontban mutatjuk be.

2.1. A VP céljainak, tartalmának összefoglaló ismertetése, kiemelve a környezeti
értékelés készítése szempontjából fontos részeket;
A 2014-2020 közötti időszakra készülő Vidékfejlesztési Program eszközszintű célja, hogy az ország számára az
EMVA források teljes körű felhasználását biztosítsa. Tartalmi tekintetben a KAP átfogó keretén belül, a VP
végrehajtásának alapját jelentő EMVA forrásból finanszírozott vidékfejlesztésnek – az élelmiszeripari, a nem
élelmiszeripari és az erdészeti ágazatot egyaránt beleértve – az alábbi célkitűzések megvalósításához kell
hozzájárulnia:
a) a mezőgazdaság versenyképességének előmozdítása;
b) a természeti erőforrásokkal való fenntartható gazdálkodás és az éghajlatváltozáshoz kapcsolódó
fellépés biztosítása;
c) a vidéki gazdaságok és közösségek kiegyensúlyozott területi fejlesztésének megvalósítása,
munkahelyek létrehozását és fenntartását is beleértve.
Az SKV egyeztetési változata a VP 2014.09.04-én rendelkezésre álló dokumentuma alapján készült. A tervezők
tájékoztatása szerint a VP aktuális változata tervezési sablonban készült. Jelen sablont az aktuálisan
rendelkezésre álló információtartalom alapján alakították ki a tervezők. A sablon formája kötött, mind a forma,
mind a kért információtartalom, mind a terjedelem rögzített.
Az 1. táblázatban összefoglaljuk azokat a VP elemeket, amelyek a program céljait tükrözik. A tervezési sablon
nem tartalmaz nevesített célokat, hanem az EMVA prioritások és fókuszterültekhez kapcsolódóan azonosítottak
szükségleteket, amelyek lényegében a megoldandó problémákat fedik, a jelen tervi változatban több helyen
célként, vagy tevékenységként megfogalmazva. Az EMVA rendelet által előírt általános, átfogó célkitűzések
figyelembe vételére hivatkozás található a programban, illetve egy oldalban összefoglalás is található az átfogó
célkitűzések alkalmazására vonatkozóan.
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VP (EMVA) prioritás
1. Prioritás:
A tudásátadás és az
innováció előmozdítása a
mezőgazdaságban, az
erdészetben és a vidéki
térségekben

Tervezés során kiválasztott EMVA fókuszterületek
Fókuszterület (1A)
Az innováció, együttműködés és a tudásbázis fejlesztése a
vidéki térségekben
Fókuszterület (1B)
A kapcsolatok erősítése a mezőgazdaság,
élelmiszertermelés és az erdészet, valamint a kutatás és az
innováció között., beleértve a környezeti menedzsment és
teljesítménynövelési célt
Fókuszterület (1C)
Az egész életen át tartó tanulás és a szakképzés
előmozdítása a mezőgazdasági és az erdészeti ágazatban

2. Prioritás:
A gazdaságok
életképességének és
versenyképességének
fokozása a mezőgazdasági
termelés valamennyi típusa és
valamennyi régió esetében,
az innovatív mezőgazdasági
technológiák és a fenntartható
erdőgazdálkodás elősegítése

Fókuszterület (2A)
A mezőgazdasági üzemek gazdasági teljesítményének
növelése és a szerkezetátalakítás és modernizáció
ösztönzése, különös tekintettel a piaci részvétel és
orientáció növelésére, valamint a mezőgazdasági
diverzifikációra

3. Prioritás:
Az élelmiszerláncok
szervezése, ideértve a
mezőgazdasági termékek
feldolgozását és értékesítését,
állatjólét, kockázatkezelés a
mezőgazdaság terén történő
előmozdítása

Fókuszterület (3A)
Az elsődleges termelők versenyképességének növelése az
agrár-élelmiszerláncba való jobb integrálásuk által a
minőségrendszereken keresztül, mezőgazdasági termékek
hozzáadott értéke, helyi piacok és rövid ellátási láncokon
keresztül folytatott promóció, termelői csoportok és
szakmaközi szervezetek

Fókuszterület (2B)
Megfelelően képzett gazdálkodók mezőgazdasági ágazatba
való belépésének és különösen a generációs megújulásnak
az előmozdítása

Fókuszterület (3B)
A mezőgazdasági üzemekben megvalósuló
kockázatkezelés és megelőzés támogatása

4. Prioritás:
A mezőgazdasággal és az
erdészettel kapcsolatos
ökoszisztémák állapotának
helyreállítása, megőrzése és
javítása

Fókuszterület (4A)
A biológiai sokféleségnek többek között a Natura 2000
területeken, a természeti vagy más specifikus kényszerrel
bíró területen és a jelentős természeti értéket képviselő
gazdálkodás tekintetében történő helyreállítása, megőrzése
és erősítése, valamint az európai tájak állapotának
helyreállítása és megőrzése

A VP tervezése során megfogalmazott szükségletek

EMVA átfogó célok

Figyelembe kell venni
(1) A K+F aktivitás és adaptáció illetve az innovációs teljesítmény növelése az
agrárágazathoz kötődő vállalkozásokban.
(2) Együttműködések erősítése az agrárgazdaság szereplői, a kutatás, az innováció, és az
élelmiszerlánc egyes szereplői között.
(3) Termelői és szolgáltatói oldal szakmai felkészültségének javítása, szakmai
továbbképzési rendszer megújítása.
(4) A szaktanácsadási rendszer igény alapú, szakágazati célcsoportokra koncentráló
működésének megvalósítása.
(5) Fogyasztói tudatosság, környezettudatosság növelése.
(6) A kertészeti és állattenyésztési ágazat versenyképességének javítása
(7) A klímaváltozás kedvezőtlen hatásainak mérséklése komplex vízgazdálkodási
beavatkozások alkalmazásával
(8) Az agrárgazdaságban a vertikális és horizontális együttműködések szintjének
növelése, termékpálya-rendszerek kialakítása
(9) Állattartó gazdaságok állatjóléti körülményeinek biztosítása
(10) Az éghajlatváltozás elleni küzdelem és a kiegyensúlyozott gazdálkodás biztosítása:
kockázatmegelőzés és kockázatkezelés
(11) A mezőgazdasági termelés energia-felhasználási hatékonyságának javítása
(12) A vidéki lakosság helyben tartása a mezőgazdasági kiegészítő tevékenység
erősítésével
(13) Fiatal gazdálkodók célzott segítése a gazdálkodói generációváltás érdekében.
(14) A fenntartható erdőgazdálkodás biológiai alapjainak biztosítása, kiemelten a védett és
magas természetességű erdőkben
(15) Erdészeti potenciál megőrzése, károsodásának megelőzése és helyreállítása
(16) Az erdő-potenciál megőrzése és helyreállítása a talaj- és erózióvédelmet szolgáló
erdőgazdálkodási módok ösztönzése révén.
(17) Erdei haszonvételek bővítése és értéknövelése, az erdőgazdálkodás biogazdaságban betöltött szerepének erősítése
(18) Az ország erdőborítottságának és fásított területeinek növelése.
(19) Az erdők közjóléti és turisztikai potenciáljának erősítése
(20) Élelmiszer-feldolgozó KKV-k versenyképességét célzó fejlesztések (magasabb
hozzáadott értékű termékstruktúra) biztosítása.
(21) Az élelmiszer-feldolgozásban használt inputok hatékonyságát célzó beruházások és
az élelmezésbiztonság fejlesztése
(22) Új részvétel támogatása Uniós és nemzeti minőségi rendszerekben és önkéntes
mezőgazdasági terméktanúsítási rendszerekben
(23) Rövid ellátási láncok fejlesztése
(24) A mezőgazdasághoz kötődő fajok természeti helyzetének javítása (a fajok és
élőhelyek igényeit figyelembevevő földhasználat)
(25) A zöld infrastruktúra fejlesztése, az ökológiai hálózat koherenciájának javítása
(26) Extenzív gazdálkodás ösztönzése, az extenzív termelésben rejlő lehetőségek jobb
kihasználása
(27) A környezetbarát technológiák alkalmazásának növelése, a környezettudatos
gazdálkodás fejlesztése
(28) Ökológiai gazdálkodás fenntartása és fejlesztése
(29) A mezőgazdasági genetikai alapok - tájfajták, a védett őshonos és veszélyeztetett
mezőgazdasági állatfajták - megőrzése

·

·
·
·

a különbözo jellemzokkel vagy a
potenciális kedvezményezettek
különbözo kategóriáival
rendelkezo vidéki térségekre
hatást gyakorló helyzetek
sokféleségét, valamint
az innovációval,
a környezettel, továbbá
az éghajlatváltozás
mérséklésével és az ahhoz való
alkalmazkodással kapcsolatos
átfogó célkituzéseket is.

A mérséklési intézkedéseknek
kapcsolódniuk kell mind
·
·
a mezogazdaság és az
erdogazdálkodás területén
a legfontosabb
tevékenységekbol –
például az
állattenyésztésbol és a
mutrágyahasználatból –
származó kibocsátások
csökkentéséhez, mind –
·
a földhasználat, a
földhasználat
megváltoztatása és az
erdogazdálkodás
tekintetében – a
szénelnyelok
megorzéséhez és a
szénmegkötés
fokozásához.
A mezogazdaságban, az
erdogazdálkodásban és a vidéki
térségekben megvalósítandó
tudásátadáshoz és innovációhoz kapcsolódó
uniós vidékfejlesztési prioritást
horizontálisan alkalmazni kell az egyéb
uniós vidékfejlesztési prioritások
tekintetében.

Figyelembe kell venni
Fókuszterület (4B)
A vízgazdálkodás javítása, beleértve a trágya és
növényvédőszer-kezelést

(30) A klímaváltozáshoz alkalmazkodó, vízvisszatartáson alapuló vízgazdálkodás
fejlesztése
(31) A talajok termékenységének megőrzése, a degradációs folyamatok megelőzése

·

a különbözo jellemzokkel vagy a
potenciális kedvezményezettek
különbözo kategóriáival
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VP (EMVA) prioritás

Tervezés során kiválasztott EMVA fókuszterületek
Fókuszterület (4C)
A talajerózió megelőzése és a talajgazdálkodás javítása

5. Prioritás:
Az erőforrás-hatékonyság
előmozdítása, valamint a
karbonszegény és az
éghajlatváltozás hatásaival
szemben ellenállóképes
gazdaság irányába történő
elmozdulás támogatása a
mezőgazdasági, az
élelmiszeripari és az erdészeti
ágazatban

Fókuszterület (5A)
A mezőgazdaság általi vízfelhasználás hatékonyságának
fokozása
Fókuszterület (5B)
A mezőgazdaság és az élelmiszer-feldolgozó iparág általi
energiafelhasználás hatékonyságának fokozása
Fókuszterület (5C)
A megújuló energiaforrások, a melléktermékek, a
hulladékok, a maradékanyagok és más, nem élelmiszer
jellegű nyersanyagok biogazdasági célokra történő
átadásának és felhasználásának megkönnyítése
Fókuszterület (5D)
A mezőgazdaságból származó üvegház gáz, metán és
ammónia kibocsátás csökkentése

A VP tervezése során megfogalmazott szükségletek
mérséklése, és a talajkímélő gazdálkodás ösztönzése
(32) Okszerű növényvédőszer és tápanyag használat ösztönzése
(33) Mezőgazdasági területek művelésben tartásának ösztönzése
(34) Környezetbarát technológiák fejlesztése, öko-innováció ösztönzése
(35) Vidéki vállalkozások indulásának, illetve a már működő vállalkozások
hatékonyságának növelése, fenntartható működésének elősegítése
(36) Humán erőforrás- és vállalkozáshiányos térségekben a belső erőforrásokra építő
speciális gazdasági tevékenységek ösztönzése
(37) A vidéki gazdaság szereplői közötti együttműködések erősítése
(38) Az alapszolgáltatásokhoz való hozzáférés közösségi megoldásainak segítése
(39) Tanyás és aprófalvas térségekre jellemző speciális problémák kezelése
(40) Környezeti terhelés csökkentése, a természeti erőforrásokkal való hatékonyabb
gazdálkodás és klímareziliencia
(41) Helyi szintű tervező, fejlesztő, aktivizáló kapacitás rendelkezésre állása
(42) A kisméretű, banki finanszírozásból kiszoruló mezőgazdasági és élelmiszeripari
vállalkozások finanszírozásának elősegítése
(43) Kis méretű gazdaságok üvegházhatású gáz kibocsátásának csökkentése
(44) A vidéki közösségeket, a szolgáltatások elérését szolgáló többfunkciós közösségi
terek és kezdeményezések
(45) Komplex meliorációs beavatkozások víz- és tápanyag-gazdálkodás érdekében
(46) Kis méretű gazdaságok erőforrás-hatékony terménytárolási megoldásai

Fókuszterület (5E)
A szén megőrzésének és megkötésének előmozdítása a
mezőgazdaságban és az erdészetben
6. Prioritás:
A társadalmi együttműködés
előmozdítása, a szegénység
csökkentése és a gazdasági
fejlődés támogatása a vidéki
térségekben

Fókuszterület (6A)
A diverzifikálás, a kisvállalkozások alapításának és
fejlesztésének, valamint a munkahelyteremtés
megkönnyítése
Fókuszterület (6B)
A helyi fejlesztés előmozdítása a vidéki térségekben

EMVA átfogó célok

·
·
·

rendelkezo vidéki térségekre
hatást gyakorló helyzetek
sokféleségét, valamint
az innovációval,
a környezettel, továbbá
az éghajlatváltozás
mérséklésével és az ahhoz való
alkalmazkodással kapcsolatos
átfogó célkituzéseket is.

A mérséklési intézkedéseknek
kapcsolódniuk kell mind
·
a mezogazdaság és az
erdogazdálkodás területén
a legfontosabb
tevékenységekbol –
például az
állattenyésztésbol és a
mutrágyahasználatból –
származó kibocsátások
csökkentéséhez, mind –
·
a földhasználat, a
földhasználat
megváltoztatása és az
erdogazdálkodás
tekintetében – a
szénelnyelok
megorzéséhez és a
szénmegkötés
fokozásához.
A mezogazdaságban, az
erdogazdálkodásban és a vidéki
térségekben megvalósítandó
tudásátadáshoz és innovációhoz kapcsolódó
uniós vidékfejlesztési prioritást
horizontálisan alkalmazni kell az egyéb
uniós vidékfejlesztési prioritások
tekintetében.

1. táblázat A Vidékfejlesztési Program céljait érintő prioritások, fókuszterületek, szükségletek és átfogó EMVA célok
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2.2. A Vidékfejlesztési Program prioritásaihoz tartozó tervezett intézkedései és
tervezett finanszírozásuk
A Vidékfejlesztési Program 2014 és 2020 közötti időszakban 3.430.667.652 euro forrás felhasználásáról
rendelkezik. Prioritásonként tekintve a legnagyobb arányban a mezőgazdasággal és az erdészettel kapcsolatos
ökoszisztémák állapotának helyreállítása, megőrzése és javítása elnevezésű 4. prioritás, illetve az erőforráshatékonyság előmozdítása, valamint a karbonszegény és az éghajlatváltozás hatásaival szemben ellenállóképes
gazdaság irányába történő elmozdulás támogatása a mezőgazdasági, az élelmiszeripari és az erdészeti
ágazatban megnevezésű 5. prioritás, illetve az élelmiszerláncok szervezése, ideértve a mezőgazdasági
termékek feldolgozását és értékesítését, állatjólét, kockázatkezelés a mezőgazdaság terén történő előmozdítása
3. prioritás részesedik. A gazdaságok életképességének és versenyképességének fokozása a mezőgazdasági
termelés valamennyi típusa és valamennyi régió esetében, az innovatív mezőgazdasági technológiák és a
fenntartható erdőgazdálkodás elősegítése 2., és a társadalmi együttműködés előmozdítása, a szegénység
csökkentése és a gazdasági fejlődés támogatása a vidéki térségekben 6. prioritás együttesen a források egy
negyedével rendelkezik. A tudásátadás és az innováció előmozdítása a mezőgazdaságban, az erdészetben és a
vidéki térségekben 1. prioritás összege a 7 éves időszakra mindössze 72,5 millió euró (2,4 %). Az 1. prioritás
intézkedései minden egyes prioritás eredményességének és hosszútávú fenntarthatóságának is alapvető
feltételei. A szűkre tervezett költségvetési keretek között célzottan és eredményorientáltan felhasználva is
jelentős kockázatokat hordoz magában, hogy sikerül e megfelelő tudás és információ biztosítása a különböző
prioritások kereteit felhasználó szereplők számára, úgy, hogy megfelelő tudásmenedzsmenttel a személyes, a
közösségi és a térségi gazdasági, társadalmi és környezeti eredményesség egyaránt biztosítható legyen a hazai
vidékfejlesztés célterületein.
6. prioritás;
14,10%

1. prioritás;
2,40%
2. prioritás;
12,10%
3. prioritás; 21%

5. prioritás;
24,30%
4. prioritás; 26%

1. ábra

A Vidékfejlesztési Program forrásainak megoszlása prioritásonként

A nemzeti környezeti és fenntarthatósági célkitűzések tekintetében vizsgált és elvárható eredményesség
szempontjából a prioritások közötti forráselosztás értékeléséhez látni kell a VP intézkedésenkénti forrás
megoszlását is, amelyet a 2. ábrán mutatunk be.
Jól látható, hogy az intézkedések közül a tárgyi eszközökbe történő beruházások (M04) kimagasló mértékben a
VP forrásainak 40%-át felhasználó legjelentősebb beavatkozásai, amelyek a 2., 3., 4., 5. és 6. prioritások
keretében valósulnak meg. A VP közel 13%-ának arányában részesedik a forrásokból az agár-környezetvédelem
és éghajlatváltozás M10 kifizetéseit tartalmazó intézkedések csoportja, amely a 2007-2013 közötti időszak
forrásaihoz mérten csökkent, azonban az előző időszak jelentős AKG forrását felhasználó, ugyanakkor környezeti
célok felé történő elmozdulást nem hozó szántóföldi kifizetései kikerültek a támogatott műveletek közül.
Pozitívuma a programnak, hogy nem tervez energetikai célú biomassza előállítást az élőhelyek és az alkalmazott
kultúrák ökológiai folyamatait és egyensúlyát veszélyeztetve.
A VP többi intézkedése 5% körül vagy jóval az alatt részesül a forrásokból. Külön ki kell emelni a tudás- és
információátadás (M01), a tanácsadási szolgáltatások (M02), az együttműködések (M16) és a helyi fejlesztések
(M19) témaköreit, amelyek a környezeti és gazdasági szempontból egyaránt fenntartható, magas hozzáadott
értékű termelést és foglalkoztatás bővítését biztosító (vidék)fejlesztés(ek) nélkülözhetetlen alapját képezik.
Európai és néhány hazai példa is igazolja, hogy a helyi erőforrások mobilizálásához és a külső erőforrások
bevonásához szükséges, helyben elérhető képzett humán-erőforrás-kapacitás alapja is a magas színvonalú
LEADER-típus együttműködések lehetnek. Sem a tudásátadás, sem a tanácsadás, sem az együttműködések
finanszírozása nem lehet öncélú. Mindegyik úgynevezett szoft típusú elem alkalmazása csak akkor lehet
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eredményes valódi értékmegőrző és értékteremtő tartalommal megtöltve és a területi kifizetésekhez,
technológiai fejlesztésekhez, beruházásokhoz kapcsolódóan valósul meg. Az összekapcsolódás biztosítása
már a VP tervezés szintjén is előkészíthető a támogatási jogosultság, kiválasztási kritériumok, az
intézményrendszer és az indikátorok, valamint az értékelési folyamatok tervezése során.
A VP-ben tervezett finanszírozási arány környezeti szempontból abban az esetben hordoz kevesebb
kockázatot, amennyiben ez a tartalmi és értékkapcsolat a különböző műveletekhez és kifizetésekhez
létrejön a finanszírozás, megvalósítás és nyomon követés, eredményértékelés során.
45,00%
39,67%
40,00%
35,00%
30,00%
25,00%
20,00%
15,00%

12,61%

10,00%

5,74% 6,65% 5,66%

5,00%
0,84%

1,24%

0,92%

0,57%

4,27% 5,07%
2,49%

5,54%

1,89% 1,54% 1,28%1,51% 2,60%

2,16%

0,00%
M01 M02 M03 M04 M05 M06 M07 M08 M09 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M19 M20

2. ábra

A Vidékfejlesztési Program forrásainak megoszlása intézkedésenként

2.3. A VP összefüggése a 2014-2020 közötti tervezési időszak programjaival
A programban megfogalmazódik a kifejezett törekvés arra, hogy a korábbi merev lehatárolás helyett
komplementer módon és szinergiában tervezett és végrehajtott intézkedések segítsék a vidék és az
agrárgazdaság fejlesztését. Mindez nemcsak a VP-ben, hanem az EU szintjén a Közös Stratégiai Keretben és
hazai szinten a valamennyi uniós alapot átfogó Partnerségi Megállapodásban (PM) is rögzítve van, hiszen a PM
2.1.2 fejezete kimondja, Magyarország területének szinte egésze vidéki térség, így minden Alapnak hozzá kell
járulnia a vidéki térségek fejlesztéséhez. A PM rögzíti, hogy az EMVA forrásoknál nagyobb kerettel rendelkező
Strukturális Alapok (SA) és Kohéziós Alap (KA) operatív programjai a 2014-2020-as ciklusban “közvetlenebb és
jelentősebb agrár- és élelmiszeripari, valamint vidékfejlesztési hatást” fejtenek ki.
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3. ábra A 2014-2020 közötti időszak céljaihoz kapcsolódó programok
Összefoglaljuk a Vidékfejlesztési Program kapcsolódási pontjait a 2014-2020 közötti időszak terveivel

2.3.1. Vidékfejlesztési program és az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program
(EFOP)
Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program, amely a társadalmi felzárkóztatásért első helyen felelős
operatív program, a VP intézkedéseinek sikeres megvalósításához elengedhetetlen humán erőforrás
biztosításával és fejlesztésével járul hozzá, ugyanakkor a VP az EFOP több intézkedéséhez szükséges
infrastrukturális fejlesztéseket tudja támogatni a vidéki területeken. A két program azon tevékenységek területén
kapcsolódik egymáshoz, melyek elsősorban a leghátrányosabb helyzetű (LHH) kistérségek – amelyek szinte
kivétel nélkül vidékies kistérségek – fejlesztését szolgálják: társadalmi vállalkozások mezőgazdasági
tevékenysége, többfunkciós közösségi terek, szolgáltató központok létrehozása, fejlesztése. Az
agrárvállalkozások vállalkozási kompetencia fejlesztését, a gazdálkodók és élelmiszer feldolgozók ismereteinek
fejlesztését a VP finanszírozza. Bár többalapú CLLD megvalósítását Magyarország nem tervezi, az EMVA által
támogatott közösségvezérelt helyi fejlesztésekhez a helyi akciócsoportok által igénybe vehető ESZA források
biztosításával az EFOP is hozzájárul.

2.3.2. Vidékfejlesztési program és a Környezeti- és Energiahatékonysági Operatív
Program (KEHOP)
A Vidékfejlesztési Program (VP) és a Környezeti- és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) tematikát
tekintve elsősorban a vízgazdálkodás/öntözés és energetika, valamint a tudásátadás, szemléletformálás területén
kapcsolható össze. A tudásátadás és szemléletformálás mindkét programban horizontálisan jelenik meg. A
KEHOP műveletei között szerepelnek az éghajlatváltozás mérséklését és ahhoz való alkalmazkodást; az energiaés klímatudatosságot; a hulladékgazdálkodást (hulladékok mennyiségi csökkentése, szelektív gyűjtése,
újrahasznosítása) és a természetvédelmet (Natura 2000 területek, tájgazdálkodási mintaterületek bemutatása)
érintő szemléletformálási akciók, amelyek a vidéki térségekben nagymértékben hozzájárulnak a vidékfejlesztés
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átfogó céljaihoz. A két program főként a VP 4. és 5. prioritása mentén kapcsolható össze. A KEHOP-ban jelennek
meg a mezőgazdasági üzemen kívüli vízgazdálkodási infrastruktúra-fejlesztések (pl. belvízrendszerek
vízvisszatartáson alapuló korszerűsítése; a dombvidéki vízgazdálkodás öntözési céllal történő fejlesztése,
tározók építése; árvízvédelmi művek fejlesztése állandósított védelmi rendszerekkel az árvízi kockázatoknak
kitett önkormányzatoknál) és a környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések (települési szennyvízelvezetés és
kezelés; települési hulladékkezelő létesítmények). Az erőforrás-hatékonyság és az éghajlatváltozás hatásaihoz
való alkalmazkodáshoz a KEHOP épületek energiahatékonysági korszerűsítései és megújuló energetikai
rendszerek telepítésével járul hozzá. Az ökoszisztémák védelme és helyreállítása mindkét programban önálló
prioritásként szerepel, ugyanakkor különbség, hogy a lehatárolásnál a VP inkább a gazdálkodói, míg a KEHOP
inkább természetvédelmi szempontrendszert alkalmaz.

2.3.3. Vidékfejlesztési program és a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív
Program (GINOP)
A Vidékfejlesztési Program, valamint a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) céljait és
intézkedéseit tekintve számos ponton kapcsolódik egymáshoz. A K+F+I, az IKT, valamint a KKV-k
versenyképességének fejlesztések elősegítésére területén elsősorban a GINOP biztosít forrásokat, az ország
teljes területén. A VP a mezőgazdasági, erdészeti és élelmiszeripari vállalkozások és K+F intézmények,
műhelyek, tudásközvetítők közötti együttműködéseket támogatja, projektméret és tevékenység alapján történő
lehatárolás alapján pedig – a KKV-k fejlesztésének támogatása kertében – az élelmiszeripar egyedi üzemi
beruházásait a két program együttesen támogatja. A mikrovállalkozások fejlesztései számára szintén a GINOP
forrásai érhetők el, ezen felül a mezőgazdasági vállalkozások diverzifikációját, on farm energetikai fejlesztéseit a
VP támogatja. Az eladásra termelt zöld energia a KEHOP-ban van. Az IKT fejlesztés tekintetében a vidéki
térségek számottevő elmaradása tapasztalható, melynek csökkentésére – tekintettel a jelentős forrásigényre,
valamint a források felhasználásának hatékonyságát és célszerűségét figyelembe véve – komplexen, központilag
tervezve, előkészítve és végrehajtva a GINOP keretében valósulnak meg fejlesztések. A turizmus területén a VP
közösségvezérelt helyi fejlesztések (CLLD) keretében a kisebb léptékű hálózatos turisztikai infrastruktúra, illetve
turizmushoz kapcsolódó kiegészítő szolgáltatásfejlesztéseket támogatja, a nagyobb léptékű, illetve országosan
kiemelt fejlesztések támogatására a TOP és GINOP keretében van lehetőség.

2.3.4. Vidékfejlesztési program és a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP)
A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program, illetve a Vidékfejlesztési Program fejlesztési céljai több
ponton kapcsolódnak egymáshoz. A TOP elsősorban a városok fejlesztésére fókuszál, amely mellett a
várostérségek vidékfejlesztést célzó intézkedései is megjelennek. A helyi gazdaságfejlesztés terén a rövid ellátási
láncok ösztönzésének alprogramja, valamint a lokális megújuló energetikai megoldások elterjedésének
ösztönzése, élelmiszerláncok és a közétkeztetés fejlesztése valósul meg EMVA támogatásból. CLLD keretében
lehet a mikro- és kisvállalkozások fejlesztését, a helyi termelési-fogyasztási rendszerek ösztönzését, a
hálózatosodási akciókat, valamint háztáji integrációs rendszereket (vállalkozói és közösségi) támogatni. Emellett
a területfejlesztési OP szolgálja a megyék vidékies térségeire is kiterjedő módon a termelési és fogyasztási, helyi
gazdasági együttműködések kialakítását, a megyei helyi termékek fejlesztését, piacra jutását, a megyei
hálózatosodást, és kiemelten a városi önkormányzatok energetikai fejlesztéseit is.
Jelentős kapcsolódási pont lehet még a térségi együttműködések fejlesztése pl. a natúrparkok kialakítása és
működtetése, amelyekre több kezdeményezés is található a TOP és a VP közös célterületén.

2.3.5. Vidékfejlesztési program és a Versenyképes Közép-magyarországi Operatív
Program (VEKOP)
A Pest megyében lévő vidéki települések fejlesztéspolitikáját két operatív program végrehajtása fogja döntően
meghatározni. Pest Megye és Budapest együtt alkotják Magyarország egyetlen „fejlettebb régióját”1. A
Vidékfejlesztési Operatív Program forrásai ellentétben a többi operatív program forrásaival felhasználhatóak a
1

Az egy főre jutó GDP a régión belül meghaladja az uniós átlag 90%-át
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Közép-magyarországi régió területén is. Azzal a megszorítással, hogy azok a források, amelyekre a vidéki
térségek jogosultak az agglomeráció területén nem vehetők igénybe. A VEKOP és VP esetén fontos, hogy
ismertek legyenek azok az illeszkedési pontok, melyek a helyi akciócsoportok tervezési folyamatát meg fogják
határozni. A Helyi Fejlesztési Stratégiák (HFS) azért is tölthetnek be fontos szerepet, mert a megyei szintnél
konkrétabb, specifikus tartalommal tudnak hozzájárulni a fejlesztési elképzelések megvalósításához. A
Versenyképes Közép-magyarországi Operatív Program kiemelt figyelmet fordít a gazdaság fejlesztését támogató
intézkedésekre. Prioritásai között megjelenik a vállalkozások versenyképességének javítása, a foglalkoztatás
ösztönzése, a szociális felzárkóztatás. Nagyon fontos eleme az VEKOP-nak a pénzügyi eszközök és
szolgáltatások fejlesztése, amely fontos kapcsolódás a Vidékfejlesztési Programhoz. A pénzügyi eszközökkel
azokat a vállalkozásokat lehet segíteni, amelyek fejlesztéseikhez nem tudnak külső forrást bevonni. A
vidékfejlesztés célterületein nagy számban vannak ilyen vállalkozások, számukra jelentheti az elrugaszkodás
egyik, vagy egyetlen eszközét a vállalkozások külső finanszírozáshoz való hozzáférésének javítása.
A további kapcsolódó prioritások között megtalálhatjuk még a településfejlesztést és a közszolgáltatások
infrastrukturális hátterének energia-hatékonysági célú fejlesztéseit. Sajnálatosan a VEKOP-ból az eredeti
elképzeléseknek megfelelő „Térségi integrált közösségvezérelt fejlesztési programok – CLLD” alapú támogatása
kikerült. Jelenlegi állapot szerint az integrált szemléletet hordozó, több OP-ból történő finanszírozás nem lesz
megvalósítható 2014-2020 között. A jelenlegi elképzelések szerint pusztán a VEKOP forrásaira építő, minta
jellegű helyi fejlesztési program lesz indítható néhány városi térségben. Kapcsolódó pontok még a VP
szempontjából a VEKOP agrár-szakképző intézmények fejlesztése, a helyi termékek értékesítésének, piacra
jutás infrastruktúrájának támogatása, városokban. A közösségi (közintézményi) konyhák fejlesztése élelmiszertermék előállításra való alkalmassá tétele, a nem élelmiszer termékek rövid ellátású láncának fejlesztése.
Sajnálatosan a Budapest agglomerációjában fekvő tradicionálisan mezőgazdasági települések (pl. Szentendreisziget egyes települései, Alsónémedi, Zsámbéki-medence térségei) kizáródnak a VP forrásaiból. Ezen probléma
orvoslására mindenképpen megoldást kellene találni.
Jelentős kapcsolódási pont lehet még a térségi együttműködések fejlesztése pl. a natúrparkok kialakítása és
működtetése, amelyekre több kezdeményezés is található a VEKOP és a VP közös célterületén.

2.3.6. Vidékfejlesztési program és az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program
(IKOP)
Útfejlesztések tekintetében a VP a külterületi mezőgazdasági utak fejlesztését, útkarbantartáshoz szükséges
gépek, eszközök beszerzését, míg az IKOP a TEN-T, plusz vasúti, városi, elővárosi, illetve egyes TEN-T-hez
kapcsolódó és egyéb térségi út fejlesztését támogatja. Erős szinergia lehet a természeti erőforrásokat kímélő,
természeti értékek, élőhelyek károsítását elkerülő infrastruktúra fejlesztés és a környezetkímélő közlekedési
módok előtérbe helyezése.

2.3.7. Vidékfejlesztési program és a Magyar Halgazdálkodási Operatív Program
(MAHOP)
A halgazdálkodással érintett tavaink és folyóink ökoszisztéma szolgáltatásainak befolyásolása mindkét program
keretében (különösen, ha Natura 2000 terület esetében) érintett témakör. Hasonlóan mindkét programhatással
van a helyi gazdaságfejlesztési és foglalkoztatási folyamatok alakulására. A MAHOP az innováció- a halászat és
akvakultúra területén: vállalati és tudományos-műszaki testületek együttműködésben. és a halászati ágazati
szereplőinek REL-be történő integrálása témájában kapcsolódik szorosabban a Vidékfejlesztési Programhoz.

EGYET ÉRT-E AZ ITT MEGFOGALMAZOTT ÖSSZEFÜGGÉSEKKEL? VAN-E
JAVASLATA, KIEGÉSZÍTENI VALÓJA?
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2.3. A program változat rövid leírása
Az SKV vizsgálatának alapját a Vidékfejlesztési Program 2014HU06RDNP001 2014.09.04. programváltozata
képezi. A VP készítése során több változat is kialakításra került a tervezés különböző stádiumában, ezek közül a
változatok közül a VP_OP_3.0_2013_0930 (2013.09.30.) változatot társadalmi vitára bocsátották a tervezők. A
két változat különböző készültségi fokozatban lévő program. A VP tervezése során 2014 év januárjától követtük a
VP elkészülő változatait. A 2. fejezet bevezetőjében bemutatott szabályozási keretek lehetővé teszik, hogy
körvonalazzunk négy lehetséges VP változatot, amelyek markánsabban elkülöníthetők, mint a VP különböző
tervezési fázisban lévő munkaanyagai.
Mivel nem készültek hivatalosan VP változatok, az SKV keretében a 0 változat és a C változat vizsgálatára volt
lehetőség (2. táblázat).
Változatok elnevezése
A-változat
növelt költségvetésű program
(nem vizsgáltuk)
B-változat
kidolgozott programváltozat
(részben vizsgáltuk)
C-változat
vizsgált csökkentett
költségvetésű program
(vizsgáltuk)

0-változat
nincs vidékfejlesztési
program (vizsgáltuk)

Változatok leírása
A maximálisan 15% átcsoportosítás lehetőségével élve a VP költségvetése az
1. pillérből kiegészítésre kerülhet az 1. pillér 1-15% közötti összegével.
A korábbi VP 5.0 változat az 1. pillérbe történő 15% átcsoportosítás előtt.
A jelenleg vizsgált VP 6.0 változat az 1. változat fordított esete, amikor a VP
költségvetése a 2. pillér a VP EMVA forrásainak 1. pillérbe történő
átcsoportosítása a rendelkezésre álló összeg 1-15% közötti mértékével.
Körülbelül hasonló mértékben növelték más forrásból a VP keretösszegét.
Ebben az esetben a változott költségvetésű VP keretében a tervezett prioritások
közül főként a környezeti és a térségi együttműködések, illetve a szegénység
mérséklése szempontjából pozitív hatású intézkedésekre jelentős mértékben
kevesebb forrás jut.
Nem valósul meg a hét éves időszakban vidékfejlesztési program. Nem
valósulnak meg a mező- és erdőgazdaságban gazdálkodókat, az élelmiszer
előállítókat, feldolgozókat és értékesítési, ellátási láncokat érintő beruházások,
támogatások, elmaradnak a helyi közösségeket, településeket, tájakat érintő
beruházások, együttműködések és egyéb fejlesztési beruházások, képzések,
szemléletformálása és a szegénységet érintő beavatkozások.

2. táblázat Az EU szabályozás adat lehetőségeket és az SKV nemzetközi gyakorlatát figyelembe véve
kialakítható programváltozatok
A környezeti és fenntarthatósági hatások elemzése során az aktuális C-változat és a program nélküli 0változat megvalósulásának esetében várható következményeket, hatásokat foglaljuk össze.

2.4. A VP tervezési és végrehajtási intézményi kereteinek áttekintése
A 2. fejezet bevezetőjében röviden összefoglaltuk a 2014-2020 közötti időszak Vidékfejlesztési Programot
tervezési és végrehajtási kereteit meghatározó szabályokat, változásokat. A következő pontokban a VP tervezési
és végrehajtási intézményi kereteit mutatjuk be.

2.4.1. VP tervezési intézményi keretei
A Vidékfejlesztési Program tervezése 2012. január 1-én indult a szervezeti struktúra kialakításával, amely
felépítését az 1. ábra mutatja be. A tervezési projekt vezetését és lebonyolításával kapcsolatos feladatokat a
Nemzeti Agrár-szaktanácsadási Képzési és Vidékfejlesztési Intézet (NAKVI) látta el. A szervezeti struktúrán belül
9 munkacsoport került felállításra. A munkacsoport az adott szakterületen tevékenykedő kormányzati és
tudományos szervezetekből, szakmai- és társadalmi érdekképviseleti szövetségekből, valamint szakértőkből
létrehozott önálló munkaegység, célja szakmai segítség nyújtása a tervezéshez. A munkacsoport kialakításánál
fő szempont volt, hogy minél szélesebb szakmai bázis vegyen részt a VP kidolgozásában.
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4.ábra

A VP 2014-2020 tervezésért is felelős szervezet felépítése

A Projekt szervezetén belül az alábbi munkacsoportok működtek, amelyeket egy koordinációs csoport egészített
ki:
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Környezetminőség és természeti erőforrások munkacsoport;
Erdészeti munkacsoport;
Agrárgazdasági munkacsoport;
Élelmiszer-feldolgozás fejlesztési munkacsoport;
Helyi közösségek és társadalmi kohézió munkacsoport;
K+F és innováció, tudásátadás, képzés munkacsoport;
Halgazdálkodási Munkacsoport
Tematikus alprogramokért felelős munkacsoport
Általános tervezésért felelős munkacsoport

A kialakított munkacsoportok 2012-2013 folyamán általában havonta üléseztek és intenzív eredményes
műhelyszerű munkát valósítottak meg a NAKVI munkatársainak koordinálásával. Az SKV megkezdésekor 2014ben már csak néhány ülést tartottak egyes munkacsoportok, lényegét tekintve 2014 elejétől működésük
megszűnt.

2.4.2. VP végrehajtás intézményi keretei
A VP végrehajtásának kereteit részben a 2. fejezet bevezetőjében bemutatott szabályozás határozza meg, az ott
lefektetett keretek között az adott ország határozza meg és alakítja ki a végrehajtás intézményi kereteit. A 20142020-as időszakra az Európai Unió által társfinanszírozott ESB alapokat felhasználó fejlesztési programok és
intézmények vonatkozásában Magyarország egységes fejlesztéspolitikai koordinációs rendszert állított fel:
·
·

·

2014. január 1-jén az ágazati szakpolitikáért felelős minisztériumokba kerültek át a nemzeti és az uniós
források, valamint szakpolitikai célok összhangjának megteremtése érdekében.
Az uniós programokkal kapcsolatos koordináló szervezet feladatait a Miniszterelnökség (ME) látja el.
Ezáltal a legfontosabb alábbi koordinációs feladatok egy helyen, a szakmai végrehajtástól elkülönítetten
– a Kormány európai uniós források felhasználásáért felelős szervénél, a Miniszterelnökségen – kerülnek
ellátásra. A koordináció kiterjed az ESB alapok mindegyikére.
Az alapok közti koordinációt kormányzati szinten a Nemzeti Fejlesztési Kormánybizottság (NFK)
biztosítja, mely a kormány fejlesztéspolitikai ügyekben eljáró döntéshozó szerve.
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·
·
·

Az irányító hatóságok egymás közötti egyeztetéseinek és együttműködésének fóruma a koordinációs
szervezet által működtetett Fejlesztéspolitikai Koordinációs Bizottság (FKB). Az FKB az NFK
javaslattevő, véleményező, döntés előkészítő, koordináló testülete.
Azok az operatív programok koordinált végrehajtását és az IH-k egységes működését biztosítják.
az egységes koordináció biztosítása érdekében az operatív programokat nyomon követő Monitoring
Bizottságok mellett Partnerségi Megállapodás szintű monitoring bizottság kerül felállításra, amely a
végrehajtási intézményrendszer szereplői, egyéb érintett kormányzati szereplők, valamint a meghatározó
társadalmi, szakmai és civil partnerek részvételével átfogóan követi nyomon a programok
megvalósulását

A Vidékfejlesztési Program 2014-2020 végrehajtásához kapcsolódó intézményrendszer
Ellenőrző Hatóság (Tanúsító Szervezet) : Az ellenőrző hatóság szerepkörét a 2007-2013-as időszaktól
eltérően az egységes fejlesztéspolitikai koordináció alapján a VP esetében is az EUTAF fogja betölteni. Az
ellenőrző hatóság fogja elvégezni az előírt rendszerellenőrzéseket, továbbá kapcsolatot tart az ellenőrzések
tárgykörében az EB-vel és a többi tagállam ellenőrző szervezetével.
Irányító Hatóság: Miniszterelnökség Vidékfejlesztési Államtitkársága
Kifizető Ügynökség: 1306/2013/EU rendelet 7. cikk szerinti akkreditált kifizető ügynökség funkciót továbbra is a
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH)látja el.
Közreműködő szervezetek: „A VP tekintetében nem történik változás a 2007-2013 közötti időszakhoz képest”
(Partnerségi Megállapodás). Ennek alapján az (MVH) egyes végrehajtási és technikai közreműködői feladatokat
delegál:
• Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal (NÉBIH): első sorban az erdőgazdálkodással kapcsolatos
jogcímek végrehajtása körében;
• Földmérési és Távérzékelési Intézet (FÖMI): Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszer (MEPAD)
adminisztrációja és az egyes jogcímekhez kapcsolódó távérzékelési feladtok ellátása;
• egyéb szervezetek: az egyes jogcímek szakszerű végrehajtásához, vagy a végrehajtási rendszer elemeihez
vagy egészéhez szükséges speciális külső szakérmek biztosítása.
A delegált és közreműködő feladatok minden esetben részletes, írásba foglalt együttműködési megállapodásban
kerülnek szabályozásra.
A 2014-2020-as Vidékfejlesztési Program kapcsán Nemzeti Vidéki Hálózat újjászervezésére és Tanácsadó
Testület kialakítására kerül sor, amely segítséget nyújt a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat (MNVH) által ellátandó
feladatok prioritásainak meghatározásában, Munkatervének kialakításában és ellenőrzésében. Kialakításra kerül
a Nemzeti Vidékfejlesztési Hálózat Koordinációs Irodája is, amely a tervek szerint humán kapacitást biztosít
az MNVH Munkatervében foglalt feladatok és egyes tevékenységek ellátásához.
A VP végrehajtásának könnyítése érdekében az alábbi intézkedések bevezetését tartalmazza a Program:
a) Projektfejlesztési, pályázati szakasz:
• elektronikus és on-line ügyintézés és kapcsolattartás biztosítása a programok végrehajtása során;
• a pályázatok és egyéb támogatási konstrukciók ütemezése előre meghatározott és nyilvános lesz;
• mindenki számára elérhető internetes felület, ügyfélszolgálat, illetve egyéb tájékoztató eszközök
csökkentik a pályázatokkal és a követelmények értelmezésével kapcsolatos terheket;
• előnyt élveznek a hosszabb ideig nyitva tartó támogatási ablakok;
• a projektgazdáktól megkövetelt adminisztratív elvárások a szükséges minimumra lesznek szorítva;
• egyszeri adatbekérés elve érvényesül: a pályázók által megadott adatok, igazolások és egyéb
dokumentumok – az adatvédelmi előírások figyelembevételével – adatbázisokban lesznek tárolva;
• az útmutatók és sablonok egyszerűsítése és pontosítása;
• felkészült intézményrendszeri szakértői bázis kialakítása annak érdekében, hogy a projektötlet
megszületésétől a projekt megvalósulásáig segíteni tudjon a pályázóknak.
b) Projekt kiválasztási szakasz
• a közszféra fejlesztései esetén a pályáztatás jelenlegi gyakorlata megszűnik, a projektszelekció
egyszerűsített ágazati-szakmai szempontokon alapuló kiválasztási eljárással valósul meg;
• pályázatalapú kiválasztás a valóban versenyalapú kiválasztást igénylő területeken kerül alkalmazásra;
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• nagyszámú projektet érintő kiírások esetében a jogosultsági és kiválasztási szempontokat értékelő
objektív mutatók rendszere előre meghatározott és a potenciális pályázók számára is elérhető lesz.
c) Projektmegvalósítási szakasz
• a kedvezményezettek számára közvetlen, gördülékeny és hozzáférhető kapcsolattartás;
• egyablakos ügyintézés biztosítása;
• pénzügyi könnyítések (önerő biztosítása, előfinanszírozás, állami garanciavállalással megvalósuló
könnyített hitelfelvétel);
• pályázati folyamatok felgyorsulását eredményező lépések pl. a közbeszerzési eljárások elhúzódó
ellenőrzési folyamatának racionalizálása, teljesítésigazolások számának csökkentése (projektgazda
vagy intézményrendszer által megbízott műszaki ellenőrök, kamarák bevonása), előrehaladás
bemutatásának egyszerűsítése (pl. féléves jelentések, kifizetési kérelmekhez kapcsolódó időszaki
beszámolók új rendszere).
Az intézményrendszer adminisztrációs terheinek csökkentése az alábbi intézkedések révén valósul meg:
• a pályázati rendszer elektronizáltságának növelése, az e-adatcsere rendszerek fejlesztése;
• a fejlesztéspolitikai jogviszonyban érintett ügyfelekről egységes nyilvántartás kerül kialakításra;
• az egyszerűsített kiválasztási eljárás és elszámolási módok alkalmazása.

3. A VP
feltárása:

megvalósítása

környezeti

hatásainak,

következményeinek

Ebben a fejezetben mutatjuk be a Program környezeti és fenntarthatósági hatásainak és következményeinek
vizsgálata során elért eredményeket, illetve megfogalmazzuk azokat a javaslatokat, amelyekkel a hatások
mérsékelhetők vagy pozitív irányban erősíthetők.

3.1. Értékelési kritériumrendszer
A program környezeti vizsgálata során a fenntarthatóság megfelelő súlyú figyelembevételére törekedünk. Az
általunk alkalmazott módszertani megközelítés alapjai a hazai SKV készítés gyakorlatára és a szakmai útmutatók
előírásaira épülnek.
Előzetes vizsgálati szempontok
A következő pontokban bemutatjuk azokat a vizsgálati szempontokat, amelyek a VP stratégiai környezeti
vizsgálatának alapját képezik. A vizsgálat szempontrendszerének megállapítása többek között az alábbi Európai
Unióban és hazánkban jogi kereteket jelentő, vagy szakmailag iránymutató dokumentumok alapján történt.
§
§
§
§
§
§
§

2000/60/EK az Európai Unió Víz Keretirányelve
2/2005 (I.11.) Korm. rendelet egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról
Climate Change and the EU Water Policy, Including Climate Change in River Basin Planning, Support to
the CIS working group on Climate change and Water, December 2007
Az Európai Unió és Magyarország fenntartható fejlődésre vonatkozó megújított stratégiái
Gyulai Iván, Egyes tervek és programok környezeti vizsgálatának fenntarthatósági szempontjai, 2007
(Ökológiai Intézet a Fenntartható Fejlődésért Alapítván), illetve a Fenntartható Fejlődés tanulmánya
(2012)
Respect Kft. munkatársai és szakmai partnerei által kialakított fenntarthatósági szempontrendszer
További olyan alapelvek, amelyek a fejlett világ környezetvédelmi gyakorlatában meghonosodtak, mint
például: jó kormányzás, a felelősség, az átláthatóság biztosítása a tervezés, döntéshozatal,
finanszírozás, megvalósítás és ellenőrzés területén, kiszámíthatóság a finanszírozásban és a
szabályozásban, számon kérhetőség, világos célok és mérhető teljesítmények, partnerség,
szubszidiaritás, addicionalitás.

A fentiek alapján két témakörben három vizsgálati szempontcsoportot alakítottunk ki, amelyek a következők:

K – Környezeti szempontok témaköre
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A jó környezetminőséggel kapcsolatos célkitűzések vizsgálati szempontjai
K1. Mozaikos környezeti alkalmazkodás elősegítése
Elvárás: A környezeti rendszerek adottságainak megfelelő, a környezeti adottságokhoz illeszkedő
hasznosítás. A sokféleség megőrzése, sokféleségre épülő rendszer stabilitási szempontjainak kielégítése.
K1.1. Ökoszisztéma szolgáltatások fenntartása, fejlesztése
K1.2. Vízhasználatot meghatározó termelői struktúrák és fogyasztói mintázatok
K1.3. Környezeti alkalmazkodásra épülő szerves kultúra megőrzése, fejlesztése
K2. Környezetterhelés, állapotváltozás, rehabilitáció.
Elvárás: A terv intézkedései csökkentsék a környezeti terhelések jelenlegi mértékét
K2.1. Az emberek egészségi állapotának és társadalmi, gazdasági helyzetének védelme, javítása
K2.2. Biológiai sokféleség, élővilág megőrzése
K2.3. Talajt érő hatások
K2.4. Tájszerkezet, területhasználat
K2.5. Épített környezet, kulturális örökség
K2.6. Vízgazdálkodás és vízvédelem
K2.7. Levegőminőséget érő hatások
K3. Klímaváltozáshoz való alkalmazkodás és a veszélyek megelőzése, elkerülése, mérséklése
Elvárás: A terv tartalmazzon intézkedéseket a klímaváltozás hatásainak mérséklésére és a hatásokhoz
való alkalmazkodás tekintetében
K4. A környezettudatos, felelős értékrend fejlesztése
Elvárás: A terv pozitív módon hasson az érintettek értékrendjére, erősítse a környezeti tudat és
rendszerszemlélet fejlődését, elősegítendő a világot szektorokra és ismerethalmazokra bontó szemlélet
helyett a környezet és a fejlődés összefüggő ügyeinek integrált kezelését elősegítő szemlélet
érvényesítését.

F – A környezeti szempontok érvényesítésének alapfeltételét, vagy keretét képező
fenntarthatósági szempontok témaköre
F1. Az integrált vidékfejlesztés megközelítésével és az általános rendszerszemlélet érvényesítésével
kapcsolatos elvárások vizsgálati szempontjai
F1.1. A terv belső összhangjának biztosítása
Elvárás: A tervben feltárt probléma kezelésére olyan választ, célt és eszközt kell találni, amely úgy képes az
adott problémát kezelni, hogy ne legyen ellentétes hatású más célkitűzések teljesülésével.
F1.2. A terv külső összhangjának biztosítása
Elvárás: A terv kezelje egy rendszerben a fejlesztés és a környezet ügyét, azaz teremtsen összhangot, a
fejlesztést meghatározó, más ágazati programokkal.
F1.3. Rendszerszemlélet érvényesítése
Elvárás: A negatív és pozitív visszacsatolási folyamatok és beavatkozási pontok azonosítása, és a
legcélravezetőbb intézkedések kiválasztása. Elérhetetlen célok és felesleges finanszírozás elkerülése.
F2. A társadalmi igazságossággal, irányítási rendszerrel kapcsolatos célkitűzések vizsgálati szempontjai
F2.1. Jó kormányzás és irányítás biztosítása
Elvárás: A VP tervezése és hozzá kapcsolódó végrehajtás, intézményi működés során, biztosítani kell,
illetve elő kell segíteni az átláthatóságot, jogkövetést, korrupció mentességet, szubszidiaritást, információhoz
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való
hozzáférést,
elszámoltathatóságot.

részvételt,

hatékonyságot,

koherenciát,

állampolgársági

felelősséget,

F2.2. A természeti erőforrásokhoz való hozzáférés biztosítása
Elvárás: Az erőforrásokból való részesedés kereteinek meghatározása. A helyi szinten kezelhető
erőforrások, vízkészlet és más környezeti adottságok használata elsősorban a helyi közösségek hasznát
szolgálja, az erőforrásokkal természetes kapcsolatban állók elsőbbségét biztosítsa.
3. Szolidaritáson alapuló közös teherviselés
Elvárás: A terv biztosítsa, hogy egyik társadalmi csoport, érdekcsoport vagy egyén ne tudja a terheket
másra áthárítani.
A vizsgálati szempontokat kiegészíti és alátámasztja a Vidékstratégia során alkalmazott fenntarthatósági
szempontrendszer szerinti értékelés (lásd 5. mellékletben), amely eredményét az SKV jelentésbe beépítjük.

3.2. A VP céljainak összevetése környezet- és természetvédelmi célokkal,
fenntarthatósági kritériumokkal
A VP logikája, hogy fejlesztési szükségleteket fogalmaz meg, szám szerint 46 darabot (lásd 1. táblázat). Ezeknek
a szükségleteknek a teljesítését hat prioritás, 18 fókuszterület, számos intézkedés, alintézkedés és művelet
szolgálja. A hat fókuszterület: a tudásátadást és innováció; az élelmiszerláncok szervezése; a mezőgazdasági
üzemek versenyképességének a javítása; ökoszisztémák állapotának helyreállítása; erőforrás-hatékonyság
előmozdítása és karbonszegény gazdaság; társadalmi befogadás előmozdítása, szegénység csökkentése.
Minden szükséglet három átfogó célkitűzéssel szükséges összehangolni: a környezet, a klíma védelmével és az
innovációval.

3.2.1. Célok a programban
A VP dokumentumában számos kapcsolódó dokumentum (pl. PP, NVS) céljaihoz való illeszkedés bemutatásra
kerül, azonban a VP saját célrendszereként az alábbi lényegre törő célhierarchiát azonosítható:
VP fő célkitűzése

Versenyképes, életképes mezőgazdaság és élelmiszer-feldolgozás

Célok, amelyek teljesülésétől várja a VP a fő cél teljesülését:
·
·
·

fejlett nagy élőmunka-igényes ágazatok
fejlett élelmiszer-feldolgozás, hozzáadott érték növelés
fejlett helyi gazdaság, gazdasági diverzifikáció a vidéki térségekbe

Az EU tematikus célkitűzései, amelyekhez a VP-nek is számszerűsített eredményekkel hozzá kell járulnia az
EMVA prioritásokhoz való hozzájáruláson keresztül:
• A kutatás, technológiai fejlesztés és innováció erősítése;
• A kis- és középvállalkozások, a mezőgazdasági (az EMVA esetében) ágazat
versenyképességének növelése
• Az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaság felé történő elmozdulás támogatása
minden ágazatban;
• Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, a kockázatmegelőzés és –kezelés
előmozdítása;
• A környezetvédelem és az erőforrás-felhasználás hatékonyságának előmozdítása;
• A foglalkoztatás és a munkavállalói mobilitás ösztönzése;
• A társadalmi befogadás előmozdítása és a szegénység elleni küzdelem;
• Az oktatásba, a készségekbe és az egész életen át tartó tanulásba történő beruházás;
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3.2.2. Elvi szempontok a célok kezeléséhez
Az egész dokumentumban a következő átfogó célok azonosíthatók: vidéki területek gazdasági növekedése; vidék
népességmegtartó
képességének
növelése;
versenyképes,
innovatív,
fenntartható
gazdálkodás;
környezettudatos, erőforrás-hatékony, fenntartható erőforrás-gazdálkodás.
Fontos felhívni a figyelmet néhány elvi jellegű problémákra, mert megakadályozhatják, hogy legjobb
szándék ellenére a fenntarthatósági célok (környezeti, gazdasági és társadalmi értelemben is)
kiegyensúlyozottan valósuljanak meg a VP végrehajtása során.
A fenntartható fejlődés a társadalmi, gazdasági és környezeti szempontok egy rendszerben történő
érvényesítését jelenti, vagyis úgy növekedjen a gazdaság, hogy a környezeti terhek mérséklődnek (a GDP
növekedése abszolút értelemben szétválik a környezeti terhelésektől), a növekedésből származó hasznok és
terhek pedig méltányosan oszlanak meg a társadalom különböző szereplői között. A fenntartható jelzőt a VP a
fenntartás értelmében használja, és nem a fogalom brundtlandi értelmében (a jövő generációkkal szemben vállalt
felelősség, az erőforrások megőrzése a jövő számára), amely utóbbi megközelítés azért is jelentős, mert lehetővé
teszi, hogy a fejlesztés (vidéki is) ne korlátozza a későbbi fejlődés lehetőségeit (pl. a talaj életképességének,
vagy a biodiverzitásnak, genetikai erőforrásoknak az elvesztésével).
Az általános célok megfogalmazásában szerepel a gazdasági növekedés, a fenntartható gazdálkodás, a
környezetkímélő és erőforrás-hatékony gazdálkodás, a versenyképesség és a vidéki területek népességmegtartó képességének növelése. Fenntarthatósági szempontból ezek a célok tudatos összehangolás nélkül
ellentmondásokat hordoznak magukban.
A VP használja a környezetkímélő és erőforrás-hatékony gazdálkodás fogalmát, azonban arra már nem találunk
útmutatást, hogy vajon ez azt jelenti-e, hogy a termelés és fogyasztás egész szerkezetében abszolút értelemben
csökken-e majd a környezet terhelése. Az erőforrás hatékony és környezetkímélő közötti különbséget szemlélteti
a következő példa. Például egy kertészeti ültetvényeken, gyepterületeken is alkalmazható nagy teljesítményű,
több funkciós munkagép erőforrás-hatékony az üzemanyag-felhasználás tekintetében, viszont ettől függetlenül a
vele végzett környezeti szempontból gondatlan tevékenység továbbra is károsítja a mezőgazdasági termelés
legfontosabb alapját, a talajt és az abban lévő biológiai sokféleséget. Körültekintően kell eljárni, azzal a céllal,
hogy a fejlesztések során a termelés és fogyasztás egész szerkezetében abszolút értelemben csökkenjen a
környezet terhelése, amelynek három alapkritériuma van: egyrészt a környezeti erőforrások igénybevétele,
másrészt a kibocsátások, harmadrészt pedig a területhasználat.
Ellentmondás feszül a környezeti hatékonyság, a gazdasági versenyképesség és környezetkímélő között is. Amíg
a környezeti hatékonyság pozitív a gazdasági versenyképesség szempontjából, amennyiben az erőforrásokat
takarít meg, ugyanakkor a környezetről való gondoskodás, az erőforrások megújítása extra költségeket igényel.
Jól látható, hogy ez utóbbi akkor jön létre, ha ezt az extra forrásigényt például az agrár-környezetvédelmi
támogatások fedezik (néhány esetben még akkor sem, ha az intézkedések rosszul tervezettek). Más esetekben a
gazdasági versenyképességhez járulnak hozzá a támogatások, kevés környezeti eredménnyel. A körültekintő
tervezés és végrehajtás nélkül azonban elmaradhat a környezetről való gondoskodás, és a környezeti
erőforrások megújítása, éppen azért, mert rövidtávon csökkentheti a versenyképességet az erre áldozott költség.
A gazdasági versenyképesség növelése szintén nincs egyenes arányban a vidéki térségek népességmegtartó
erejével, sőt ellenkező következményei is lehetnek. A környezeti hatékonyság mellett a munkahatékonyság a
másik fontos versenyképességi tényező. A munkahatékonyság nem tűri el a magas munkaerőigényt, sem a
magasan bérezett munkaerőt. Az innováció gyakran a hatékonyság növelését jelenti, hiszen ezért eszköze a
versenyképességnek. Viszont a munkahatékonyság növelése miatt kiszorít a foglalkozásból, vagyis általában
önmagában az innováció ellentétes a foglalkoztatási célokkal.
Amennyiben az innováció teljesen új piaci lehetőségeket nyit, vagyis nem meglévő tevékenységet korszerűsít,
akkor növelheti a foglalkoztatást, de csak akkor, ha mellette megmaradnak a korábbi tevékenységek is, vagy a
meglévő tudásra, tapasztalatra, készségekre, (kompetenciákra), azok továbbfejlesztésére épít, nem eredményezi
azok ellehetetlenülését. Ilyen esetekben kapacitásbővülések jönnek létre, amelyek viszont az erőforrásfelhasználás abszolút mennyiségét (pl. vízfelhasználást) fogják növelni, annak ellenére, hogy az új, innovatív
eljárás erőforrás-hatékony. Mellékhatásként a növekvő keresletek növekvő fogyasztást generálnak, és a növekvő
fogyasztás sem elválasztható a környezet terhelésétől.
Az átfogó célok közül a környezet és klíma védelme is külön elemzést igényel. Az éghajlat egy alapvető
környezeti feltétel, helyesen szólva egy környezeti állapot. Ha különválasztjuk a környezet egységes, interaktív
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rendszerétől, és erre a specifikus területre külön intézkedéseket hozunk, akkor könnyen megesik, hogy más
környezeti célokkal ütköző tevékenységeket hajtunk majd végre. Ilyen téves megközelítés, amikor a fosszilis
energiagondjainkat a biomassza elégetésével kívánjuk orvosolni, vagy a mezőgazdasági munkagépek
hatékonyabb üzemanyag fogyasztásától reméljük a szennyező anyagok kibocsátásának a csökkentését. Ezen
intézkedések rendre más környezeti célokat kereszteznek. A biomassza energetikai felhasználása megfosztja a
talajt a megújulás lehetőségtől, a hatékony nagy teljesítményű erőgépek pedig a kisebb kibocsátás ellenére is
fenntartják a talaj szerkezetében és élővilágában okozott károkat.
A VP tervezése és végrehajtása során a bemutatott elvi problémákat szem előtt tartva érdemes eljárni, annak
érdekében, hogy a helyi vagy ágazati gazdaság fejlesztés keretében hosszútávon eredményes fejlődést
indíthasson el a program és ne okozzon károkat a fejlődés és fejlesztés keretfeltételét jelentő környezeti és
társadalmi, illetve helyi gazdasági rendszerekben.

3.2.3. Célok értékelése
A célok leírását, rendszerét áttekintve látható, hogy a többfunkciós mezőgazdaság és a komplex vidékfejlesztés
tekintetében ismert hármas funkciórendszer (1. termelési, gazdasági funkció; 2. foglalkoztatási és kulturális
(közösségi, társadalmi) funkció; 3. környezeti, természeti rendszer fenntartási funkció) szerint értékelve a VP
tekintetében fajsúlyosan a termelés és gazdaságfejlesztés szerepel első helyen. A társadalmi és környezeti
funkciók erősítése, társadalmi és környezeti célok szempontok keretében, mintegy kísérőként jelenik meg a VP
céljaiban a gazdagságfejlesztési célok mellett, amely akkor nem hordoz jelentős fenntarthatósági kockázatot, ha
világos és értékelhető környezeti és társadalmi célkitűzések mentén, a környezeti és társadalmi szempontokat
megfelelő módon integrálva kerül kialakításra és megvalósításra.
SKV megkezdésekor már 2 éve zajló tervezés és a döntéshozók szándékai alapján kialakult célrendszer
alakításához, már nem volt lehetősége az SKV-nak szempontokat és javaslatokat megfogalmazni. Az SKV
szakértői azzal próbálják segíteni a VP környezeti szempontú eredményességét, hogy a VP megvalósítását és
értékelést érintően a környezeti és fenntarthatósági szempontok minél teljesebb körű, reális és eredményes
megvalósítására tesznek javaslatokat, integráltan a gazdaság- és foglalkoztatás-fejlesztési célokhoz
kapcsolódóan.
A célok értékelése során a prioritásokhoz, fókuszterületekhez, intézkedésekhez és műveletekhez tartozó
célmeghatározásokat vetettük össze az SKV értékelési kritériumaival, kérdéseivel. Megcéloznak-e közvetlenül
környezeti témakört, környezeti, fenntarthatósági szempontú fejlődést? Vagy csak esetlegesen érhetik el a
horizontális célokhoz kapcsolódó helyzet, folyamatok javulását? A cél hiánya okozhat-e gondot? Beépíthetők-e
környezeti, fenntarthatósági szempontú célok? A cél jelenléte milyen pluszt jelent?
Az 1. prioritás (A tudásátadás és az innováció előmozdítása a mezőgazdaságban, az erdészetben és a vidéki
térségekben) 3 fókuszterületet foglal magába, és 3 intézkedéssel (lásd 3. táblázat) járul hozzá a VP a prioritás
megvalósításához. A prioritás keretében tervezett intézkedések tudás és ismeretek fejlesztésére, innovációra,
illetve együttműködésekre irányuló műveleteket foglalnak magukban. Mivel a prioritás lényegében a VP minden
egyes műveletével összefüggésbe hozható, illetve érint miden VP végrehajtásában érintett szereplőt kiemelten
fontos, hogy a célok környezeti és fenntarthatósági elemeket is tartalmazzanak annak érdekében, hogy az
erőforrások megőrzésére, a vidéki térségek és vidéki népesség életképességére rövid és hosszabb távon
kedvező hatással legyenek.
Javasoljuk olyan értékelhető célok megjelenítését az 1. prioritáshoz kapcsolódóan, amelyek a tudás,
tudásbázisok és ismeretek környezeti szempontú fejlettségének, az innovációk környezeti minőségének, a
tanácsadók környezeti felkészültségének, illetve az együttműködések környezeti tartalmi minőségének,
irányultságának fejlesztését célozzák. A tevékenységek szintjén is pótolni vagy továbbfejleszteni javasoljuk a
környezeti célokat, mint pl. említés szintjén már megjelenő a bemutató üzemeknél a környezetgazdálkodási
megoldások bemutatása, a tanácsadásnál fenntarthatóság, környezetmegóvás és erőforrás-hatékonyság
követelményeire utalás, egyedül az együttműködések esetében a 16.5.1. művelet fő céljaként jelennek meg
direkt környezeti célok a fenntarthatóságot célzó tájgazdálkodás, terület- és tájhasználat váltás. A
tudásátadáshoz és a képzettség, a kompetenciák fejlesztése során javasoljuk célként megfogalmazni a
magasabb képzettségi szint elérése mellett, az idősebb, gyakorlottabb, helyi és táji adottságokat jól ismerő
termelők, gazdálkodók egymással és a fiatalabb generációkkal való kapcsolati szintjének erősítését,
emelését. Javasoljuk a szempont műveletekbe történő beépítését is (pl. együttműködések keretében, minőségi
gazdaklubok, gazdarendezvények stb.). Környezeti, de gazdálkodási szempontból is kiemelkedő jelentőségű, a
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végzettséggel egyenértékű vagy még fontosabb a gazdálkodói, tájismereti tudás- és tapasztalatátadás,
gyakorlatszerzési lehetőség biztosítása a fiatalok, kezdő gazdálkodók felé.
A 2. prioritás (A gazdaságok életképességének és versenyképességének fokozása a mezőgazdasági termelés
valamennyi típusa és valamennyi régió esetében, az innovatív mezőgazdasági technológiák és a fenntartható
erdőgazdálkodás elősegítése) 2 fókuszterületet foglal magába, és 5 intézkedéssel (lásd 3. táblázat) járul hozzá a
VP a prioritás megvalósításához. Az 1. prioritással azonos intézkedések mellett, amelyekre itt is lényegesek a
korábbi megállapítások, két VP szinten fajsúlyos intézkedés (M04 és aM06) céljai is kapcsolódnak a 2.
prioritáshoz. Az M04 céljában megjelenő üzemi teljesítményfokozás és fenntarthatóság, vagy az M06 céljában
megjelenő életképesség, a vidéki lakosság helyben tartása és jövedelemtermelő képesség fejlesztése cél és
indikátor szintű pontosítása szükséges ahhoz, hogy 40% körüli forrásfelhasználással bíró intézkedés (esetünkben
környezeti) eredményességének nyomon követése és értékelése lehetővé váljon. A teljesítményfokozáshoz való
környezeti szempontú hozzájárulás (takarékosság, környezeti terhelés csökkentése, hatékonyság, víztestek jó
állapotba hozása, tartása stb.) egyes elemei megjelennek szempontként, vagy megjegyzés szintjén a szövegben,
de hiányzik a cél és indikátor meghatározása prioritás és intézkedés szintjén. A teljesítményfokozáshoz, az
életképességhez való környezeti szempontú hozzájárulás és a környezeti-társadalmi fenntarthatóság jelentős
mértékben javítható a környezeti terhelések és a pazarló mértékű erőforrás felhasználás, a hulladéktermelés,
szennyezések mérséklésével, megszüntetésével. A képzéseknek, tanácsadásnak, tudásmenedzsmentnek és az
együttműködéseknek ebben a prioritásban is jelentős szerepe van az eredményesség érdekében.
Számos ágazat vállalkozásainál bizonyított megoldások és jó gyakorlatok vezethetők be. A környezeti
megtakarítások, környezettudatos vállalatirányítás, EMAS a Környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszer,
szén- és ökológiai lábnyom, ökotérképezés, csak néhány módszer, amely a VP által célzott vállalkozások
körében is elterjeszthető annak érekében, hogy a teljes környezeti menedzsment ciklusa és környezeti
teljesítmény átfogóan és eredményesen fejlődjön. Az lenne a cél, hogy ne egy beruházás keretében és
erejéig legyen környezettudatos a gazdálkodó, a mezőgazdasági vagy élelmiszer-feldolgozói vállalkozás,
fiatal gazda, termelői csoport, együttműködő közösség, hanem hosszabb távon váljon rutinná, kultúrává és
versenyelőnnyé a környezettudatosság. Az új gazdasági tevékenységek ösztönzése esetén lényeges indikátor
lehet a meglévő kompetenciák és kapacitások továbbfejlesztésére építő célok és indikátorok megfogalmazása,
nyomon követése (lásd 3.2.2. pont alaplevek).
A 3. prioritás (Az élelmiszerláncok szervezése, ideértve a mezőgazdasági termékek feldolgozását és
értékesítését, állatjólét, kockázatkezelés a mezőgazdaság terén történő előmozdítása) 2 fókuszterületet foglal
magába, és 7 intézkedéssel (lásd 3. táblázat) járul hozzá a VP a prioritás megvalósításához. A minőségi
élelmiszertermelési, -feldolgozási és -értékesítési láncok környezeti és fenntarthatósági szempontból azért is
meghatározó jelentőségűek, mert rendszerszintű kezelését teszik lehetővé a környezeti, gazdasági és társadalmi
szempontoknak, kockázatoknak, minőségi követelményeknek. A kitűzött célokkal és a környezeti rendszerekkel
kapcsolatos visszacsatolások rövidebb idő alatt észrevehetőké válhatnak, kezelhetőké tehetők.
Az M03 (Mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek minőségrendszerei) intézkedés környezeti célkitűzései
még nem készültek el a VP jelenleg vizsgált változatában. A megbízott szakértők és tervezők figyelmébe ajánljuk
a 2. prioritásnál írtak figyelembevételét. Az M14 (Termelői csoportok és szervezetek létrehozása) intézkedés
környezeti célkitűzésének a megfogalmazása jelenleg még hiányzik, viszont a VP szövegezésében ígéretként
megjelenik, hogy várhatóan a korábbinál határozottabb tartalmi követelményként jelennek meg környezeti
szempontok. Itt is, mint minden együttműködésnél törekedni kell a táji, térségi környezeti célok
figyelembevételére, megfogalmazására és az azokhoz való illeszkedésre. A képzéseknek, tanácsadásnak,
tudásmenedzsmentnek és az együttműködéseknek ebben a prioritásban is jelentős szerepe van az
eredményesség érdekében. A tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjólléti támogatás (M14) környezeti
célkitűzésének megfogalmazása hiányzik, amely meghatározása és nyomon követése során javasoljuk
összekapcsolni a természeti értékekben gazdag területek fenntartási céljaival, az ökoszisztémák állapotának
javításával, illetve az ökológiai gazdálkodás, állattartás célkitűzéseivel.
A 4. prioritás (A mezőgazdasággal és az erdészettel kapcsolatos ökoszisztémák állapotának helyreállítása,
megőrzése és javítása) 3 fókuszterületet foglal magába, és 9 intézkedéssel (lásd 3. táblázat) járul hozzá a VP a
prioritás megvalósításához. A prioritások között legmagasabb arányban (VP 25%-ával) részesülő 4. prioritás az
ökoszisztémák állapotának helyreállítása, megőrzése és javítása beleértve a genetikai, élőhelyi, gazdálkodási és
táji sokféleséget, valamint a víz és talaj minőség és mennyiségi védelmét is. Figyelembe véve a VP és az SKV
egybehangzó megállapítását, hogy hazánk az európai átlagot jelentős mértékben meghaladó ökológiai és táji
változatossággal bír (ezért is indokolt a Natura 2000 területek magas aránya), viszont „a hazánkban előforduló 46
közösségi jelentőségű élőhely 83,3%-ának állapota kedvezőtlen. Valamennyi tagállam közül ez a legrosszabb
arány.” A 4. prioritás célkitűzéseként szükséges lenne meghatározni a hazai ökoszisztémák, víztestek
(lásd VKI) és a talajaink kiinduló állapotát és az ahhoz képest elvárható a VP hatásának is köszönhető
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eredményes helyreállítási, megőrzési és javítási célértékeket, célkritériumokat. Ezen célok nélkül csupán a
források felhasználása és a bevonásra kerülő területek nagysága követhető nyomon, amelyekből önmagukban
nem következik a célok felé történő elmozdulás. Több éve készen van (FVM megrendelésre!) az a monitoring
rendszer, amely az AKG területek mellett a Natura 2000 területeken folyó gazdálkodás hatásainak nyomon
követésére is alkalmas. Bevezetése véleményünk szerint nem várathat magára tovább. Emellett a hazánknak
érvényes nemzetközi kötelezettségvállalása van arra vonatkozóan, hogy az ország teljes területének
ökoszisztéma szolgáltatásait felmérje, és folyamatosan nyomon kövesse állapotuk változását, a rájuk ható
különböző tényezőkre kiterjedően.
A prioritás eredményes megvalósítását segítheti az ismeretátadás, tanácsadás, természeti erőforrások és az
ökoszisztémák állapotának javulását támogató innováció és a tájszintű együttműködések céljai, amelyek a
prioritás céljai keretében összehangolhatók egymással, valamint az 1. pillér EMGA keretéből finanszírozott
közvetlen kifizetések zöldkomponenseivel területi, üzemi, táji szinten is.
Az 5. prioritás (Az erőforrás-hatékonyság előmozdítása, valamint a karbonszegény és az éghajlatváltozás
hatásaival szemben ellenállóképes gazdaság irányába történő elmozdulás támogatása a mezőgazdasági, az
élelmiszeripari és az erdészeti ágazatban) 5 fókuszterületet foglal magába, és 10 intézkedéssel (lásd 3. táblázat)
járul hozzá a VP a prioritás megvalósításához. A prioritás keretében tervezett források több mint a fele a 5B
fókuszterületre a mezőgazdaság és az élelmiszer-feldolgozó iparág általi energiafelhasználás hatékonyságának
fokozására irányul, és főként beruházások tartalmaz. A VP prioritás szintjén szükséges környezeti,
fenntarthatósági célt megfogalmazni (lásd 2. prioritásnál írtakat), amelyet el lehet érni, vagy, amely felé mérhető
elmozdulás tehető a beruházásoknak köszönhetően. A képzéseknek, tanácsadásnak, tudásmenedzsmentnek és
az együttműködéseknek ebben a prioritásban is jelentős szerepe van az eredményesség érdekében.
Külön ki kell emelni a prioritás keretében tervezett M08-as intézkedéshez kapcsolódóan szükséges célok és
értékelhető indikátorok meghatározását, az erdősültségi, az erdők és az erdőgazdálkodás természetességi,
élőhelyi biodiverzitási, alkalmazkodó képességi és a klímaváltozás hatásainak mérsékléséhez szükséges
minőségi megújítási, illetve az agrár-erdészeti rendszer minőségi és területi témaköreinek tekintetében.
Az 5 prioritás tekintetében látható, hogy több a célok szintjén megjelenő kockázatot hordozó fókuszterület
azonosítható. Jelentős környezeti kockázatot, ugyanakkor környezeti, fenntarthatósági szempontok szigorú
figyelembevételével számos lehetőséget is hordoz az erdei biomasszára alapozott megújuló energiatermelés
(faültetvényi és mezőgazdasági alapanyagok, melléktermékek). Az 5. prioritásban megfogalmazott célok
tekintetében a földhasználatot befolyásoló, a helyi és táji adottságokhoz nem illeszkedő területhasználat váltások
kockázata is megjelenik. Már a célok szintjén is érdemes megfogalmazni az erdők helyi energetikai célú
túlhasználatának megelőzését.
A 6. prioritás (A társadalmi együttműködés előmozdítása, a szegénység csökkentése és a gazdasági fejlődés
támogatása a vidéki térségekben) 2 fókuszterületet foglal magába, és 8 intézkedéssel (lásd 3. táblázat) járul
hozzá a VP a prioritás megvalósításához. Tekintve a prioritásra tervezett összeg nagyságát megállapítható, hogy
olyan célok megfogalmazására van szükség ebben a prioritásban, amelyek az alacsony támogatottsági szint
mellett képesek hozzájárulni, egyrészt a helyi erőforrások aktivizálásához, a helyi szereplők együttműködéséhez
annak érdekében, hogy a 2014-2020 közötti időszakban más programok forrásai táji, térségi szintű prioritások és
megállapodások mentén eredményesen előmozdítsák a társadalmi együttműködést, a szegénység csökkentését
és a helyi gazdasági fejlődést a vidéki térségekben. Az elérendő, elérhető célok és a hozzájuk tartozó értékelési
kritériumok, indikátorok megfogalmazása jelenleg még hiányzik a programból.
A prioritást tekintve látható, hogy potenciálisan rendkívül eredményes, megfelelő felkészültség és
működtetés során pozitív hatású eszközöket és folyamatokat tartalmaz. Több nemzetközi kutatás (pl.
Millennium Ecosystem Assessment (MEA), 2005) által megalapozott módon kijelenthető, hogy a tájszintű, térségi,
helyi közösségre és adottságokra alapozott fejlesztések képesek a földi életünk alapvető környezeti
feltételrendszerét jelentő ökoszisztéma szolgáltatásokat megfelelő módon fenntartani, kezelni. A társadalmi
igazságosság és szolidaritás mellett, a helyi gazdaságfejlesztési potenciál is a helyi közösségek, vállalkozások,
önkormányzatok együttműködésében érvényesíthető eredményesen. A helyi stratégiai és operatív
együttműködési tervek készítése és érvényesítési feltételeinek kialakítása és alkalmazása a pályázati,
forráselosztási folyamatok során egyrészt segíti felkészültebb pályázati és projekt tevékenységet (kevésbe tesz
kiszolgáltatottá a pályázatíróknak), ugyanakkor a fejlesztési projektek egymásra épülését, kapcsolódását,
erősítését (szinergiáját) is megalapozza, az összes 2014-2020 közötti terv keretében elérhető forrást beleértve.
Ilyen tájszintű, térségi együttműködések különböző formában megjelennek a programban, mint a REL, a CLLD,
különböző táji és gazdálkodói együttműködések, de ide sorolhatók a miniszteri címmel rendelkező natúrparkok is,
amelyek megfelelő központi koordinációval, felkészítéssel és mérsékelt finanszírozás mellett is jelentős
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mértékben fokozhatják a Program helyi gazdaság fejlesztési eredményességét és pozitív környezeti és
fenntarthatósági hatásait.
Javasoljuk, hogy a prioritás, illetve az intézkedések szintjén megfogalmazásra kerüljenek egymáshoz
illeszkedő környezeti és fenntarthatósági célkitűzések, amelyek nyomon követésével értékelhetővé válik a
célok elérése, vagy a célok felé történő elmozdulás a műveletek megvalósulása, a források felhasználása során.
(A konkrét elemzési összefoglalót és cél-indikátor javaslatokat az SKV értékelés során elkészítettük.)
Minden prioritást érintően külön ki kell emelni azt a pozitívumot, amely egyben fordulat a hazai vidékfejlesztési és
agrártámogatási rendszerben, hogy számos műveletnél megjelenik a foglalkoztatottak számának megtartása,
illetve növelése, ennek további bővítése és erősítése szükséges. Társadalmi fenntarthatósági szempontból
kiemelkedően fontos prioritások és intézkedések szintjén is megfogalmazni a foglalkoztatást, önfoglalkozatás
szintjének növekedésére vonatkozó célokat és a hozzájuk tartozó indikátorokat. (Meg kell jegyezni, hogy a
VP hatáskörén kívül eső foglalkoztatást elősegítő szabályozás fejlesztése is indokoltnak látszik az elmúlt időszak
tapasztalatait értékelve.)
A SKV tematikában bemutatott szempontok (1. melléklet) a fenntarthatóság legfontosabb értékeire épülnek, így
azokat elvárásként fogalmaztuk meg a terv céljaival szemben. A vizsgálat arra terjed ki, hogy a felsorolt
elvárásoknak a terv céljai mennyiben felelnek meg. A 3. táblázatban összefoglalt értékeléshez az alábbi 5
kategóriát alkalmaztuk:
·
·
·
·
·

2 pont, amennyiben az elvárás teljesítéséhez a terv hozzájárul
1 pont, amennyiben az elvárás teljesítés valószínűsíthető, de a terv kiegészítése szükséges a jelenlegi,
vagy a végrehajtási fázisban
0 pont, amennyiben az elvárással a terv nem foglalkozik, az elvárást meg kell jeleníteni
-1 pont, amennyiben az elvárás teljesítését a terv közvetetten veszélyezteti
-2 pont, amennyiben az elvárás teljesítését a terv közvetlenül veszélyezteti
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VP (EMVA) prioritás

1. Prioritás:
A tudásátadás és
az innováció
előmozdítása a
mezőgazdaságban,
az erdészetben és
a vidéki
térségekben

Tervezés során kiválasztott EMVA fókuszterületek

Fókuszterület (1A)
Az innováció, együttműködés és a tudásbázis fejlesztése a
vidéki térségekben

Kapcsolódó
intézkedések

K1.
Mozaikos
környezeti
alkalmazkodás
elősegítése

K2.
Környezetterhelés,
állapotváltozá
s, rehabilitáció

K3. Klímaváltozáshoz való
alkalmazkodás
és a veszélyek
megelőzése,
elkerülése,
mérséklése

M01, M02,
M16

0

1

1

0

1

0

Fókuszterület (1B)
A kapcsolatok erősítése a mezőgazdaság, élelmiszertermelés
és az erdészet, valamint a kutatás és az innováció között,
beleértve a környezeti menedzsment és teljesítménynövelési
célt

M16

Fókuszterület (1C)
Az egész életen át tartó tanulás és a szakképzés
előmozdítása a mezőgazdasági és az erdészeti ágazatban

M01

2. Prioritás:
A gazdaságok
életképességének
és
versenyképességé
nek fokozása a
mezőgazdasági
termelés
valamennyi típusa
és valamennyi
régió esetében, az
innovatív
mezőgazdasági
technológiák és a
fenntartható
erdőgazdálkodás
elősegítése

Fókuszterület (2A)
A mezőgazdasági üzemek gazdasági teljesítményének
növelése és a szerkezetátalakítás és modernizáció
ösztönzése, különös tekintettel a piaci részvétel és orientáció
növelésére, valamint a mezőgazdasági diverzifikációra

3. Prioritás:
Az élelmiszerláncok
szervezése,
ideértve a
mezőgazdasági
termékek
feldolgozását és
értékesítését,
állatjólét,
kockázatkezelés a
mezőgazdaság
terén történő
előmozdítása

Fókuszterület (3A)
Az elsődleges termelők versenyképességének növelése az
agrár-élelmiszerláncba való jobb integrálásuk által a
minőségrendszereken keresztül, mezőgazdasági termékek
hozzáadott értéke, helyi piacok és rövid ellátási láncokon
keresztül folytatott promóció, termelői csoportok és
szakmaközi szervezetek

Fókuszterület (2B)
Megfelelően képzett gazdálkodók mezőgazdasági ágazatba
való belépésének és különösen a generációs megújulásnak az
előmozdítása

Fókuszterület (3B)
A mezőgazdasági üzemekben megvalósuló kockázatkezelés
és megelőzés támogatása

M01, M02,
M04,
M06, M16

F1. Az integrált
vidékfejlesztés
megközelítésével
és az általános
rendszerszemlélet
érvényesítésével
kapcsolatos
elvárások
vizsgálati
szempontjai

F2. A társadalmi
igazságossággal,
irányítási
rendszerrel
kapcsolatos
célkitűzések
vizsgálati
szempontjai

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

1

0

1

1

1

0

1

1

1

1

1

0

1

0

K4. A
környezettudatos,
felelős
értékrend
fejlesztése

M01, M02,
M04,
M06, M16

M01, M02,
M03,
M04, M09,
M14,
M16

M05, M17
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4. Prioritás:
A
mezőgazdasággal
és az erdészettel
kapcsolatos
ökoszisztémák
állapotának
helyreállítása,
megőrzése és
javítása

5. Prioritás:
Az erőforráshatékonyság
előmozdítása,
valamint a
karbonszegény és
az éghajlatváltozás
hatásaival szemben
ellenállóképes
gazdaság irányába
történő elmozdulás
támogatása a
mezőgazdasági, az
élelmiszeripari és
az erdészeti
ágazatban

6. Prioritás:
A társadalmi
együttműködés
előmozdítása, a
szegénység
csökkentése és a
gazdasági fejlődés
támogatása a
vidéki térségekben

Fókuszterület (4A)
A biológiai sokféleségnek többek között a Natura 2000
területeken, a természeti vagy más specifikus kényszerrel bíró
területen és a jelentős természeti értéket képviselő
gazdálkodás tekintetében történő helyreállítása, megőrzése és
erősítése, valamint az európai tájak állapotának helyreállítása
és megőrzése

M01, M02,
M04, M10,
M11, M12,
M13, M16,
M15

2

2

2

1

1

1

Fókuszterület (4B)
A vízgazdálkodás javítása, beleértve a trágya és
növényvédőszer-kezelést

M01, M02,
M04, M10,
M11, M12,
M13, M16,
M15

2

2

2

1

1

1

Fókuszterület (4C)
A talajerózió megelőzése és a talajgazdálkodás javítása

M01, M02,
M04,M10,
M11, M12,
M13, M16,
M15

2

2

2

1

1

1

Fókuszterület (5A)
A mezőgazdaság általi vízfelhasználás hatékonyságának
fokozása

M04

1

1

1

1

1

0

Fókuszterület (5B)
A mezőgazdaság és az élelmiszer-feldolgozó iparág általi
energiafelhasználás hatékonyságának fokozása

M01, M02,
M04, M16

0

1

2

1

1

0

Fókuszterület (5C)
A megújuló energiaforrások, a melléktermékek, a hulladékok,
a maradékanyagok és más, nem élelmiszer jellegű
nyersanyagok biogazdasági célokra történő átadásának és
felhasználásának megkönnyítése

M08, M16

1

1

1

1

1

1

Fókuszterület (5D)
A mezőgazdaságból származó üvegház gáz és ammónia
kibcsátás csökkentése

M04

0

1

2

1

1

0

Fókuszterület (5E)
A szén megőrzésének és megkötésének előmozdítása a
mezőgazdaságban és az erdészetben

M01, M02,
M08

1

1

1

1

1

0

0

0

0

0

1

1

2

1

1

2

1

Fókuszterület (6A)
A diverzifikálás, a kisvállalkozások alapításának és
fejlesztésének, valamint a munkahelyteremtés megkönnyítése

Fókuszterület (6B)
A helyi fejlesztés előmozdítása a vidéki térségekben

M04, M06,
M08, M10,
M11

M07, M16,
M19

3. táblázat A Program prioritásai és fókuszterületeinek értékelése az SKV értékelési kritériumai alapján
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Jav1: Javasoljuk, hogy egyrészt a Program elfogadásra kerülő változatában határozottabban
jelenjenek meg a környezeti, fenntarthatósági kritériumok (pl. tartalmi, jogosultsági, képzési elemként),
illetve megvalósítása során megfelelően kialakított intézményrendszer és végrehajtási szabályok
segítsék a szempontrendszer érvényesítését.
Jav2: Javasoljuk, hogy Program végrehajtását irányító intézményrendszer felkészítése során a
fenntarthatósági és környezeti szempontokat érintő személyi kompetenciákat fejlesztő képzések, és a
folyamatok valósuljanak meg, illetve készüljenek a fenntarthatósági és környezeti szempontok
érvényesítését segítő útmutatók.
Jav3: Javasoljuk a helyi közösség által vezérelt fejlesztések (CLLD) rendszerének fokozatos,
kétlépcsős, a már jelenleg is felkészültebb mintaterületekkel induló bevezetését.
Jav4: A Vidékfejlesztési Program keretében az EU által javasolt három (környezeti, innovációs és
éghajlati) átfogó cél mellé javasoljuk a helyi megélhetés (foglalkoztatás, önfoglalkoztatás)
megjelenítését és indikátorokkal alátámasztott érvényesítését.

3.3. A VP céljainak belső és külső összhangjának értékelése
A VP céljainak egymás közti, illetve a releváns tervek, illetve programok céljaival való összhangját,
konzisztenciáját környezeti szempontból tekintettük át, és a következő pontokban foglaljuk össze a
kapott eredményeket.

3.3.1. A terv belső összhangjának biztosítása
Elvárás: A tervben feltárt probléma kezelésére olyan választ, célt és eszközt kell találni, amely úgy
képes az adott problémát kezelni, hogy ne legyen ellentétes hatású más célkitűzések teljesülésével.
A Vidékfejlesztési Program tervezési sablonja előírja a helyzetelemzésre alapozott szükségletfeltárást,
illetve az intézkedések szükségletekhez és az átfogó célokhoz való hozzájárulásának a bemutatását
és a beavatkozási logika leírását. A választható intézkedések köre jelentős mértékben meghatározott,
amely a célok megfogalmazására is visszahat. A SWOT megállapításokra és a megfogalmazott
szükségletre vonatkozóan készítettünk javaslatot a tervezők számára, annak érdekében, hogy a
mögöttük rejlő környezeti problémák is felszínre kerüljenek, és kezelésüket elősegítsük (lásd 3.
mellékletben).
A Program keretében megfogalmazott prioritások és fókuszterületek környezeti szempontból átfogóan
érintik a környezeti problémák
·
·
·
·

kialakulásának alapvető indítékait, hajtóerőit (legalábbis néhány elemét, mint a környezeti
szempontok érvényesítését ösztönző kifizetések, a térségi programok megfogalmazása,
képzések), ugyanakkor
kitérnek terhelésekre (mint a környezeti szempontból hatékony technológiák bevezetése és
fejlesztése), illetve
a kedvezőtlen környezeti állapotok javítására és a kedvező helyzetű területek javítására (min
az agrár-erdészeti rendszerek vagy az agrár-környezetvédelmi programok)
jelenleg a vidéki térségeket érő és a helyi lakosságot érintő hatások egy részének kezelésére
alkalmas célokat (mint a fiatal gazda, a REL, az együttműködések, illetve a LEADER
témaköreiben)

Az egyes célokhoz (különösen a környezeti célokhoz) tartozóan VP-ben megjelenő és az SKV által
javasolt indikátoroknak és a kitűzött célállapotokat, célértékeket meghatározó adatoknak kiemelt
jelentősége van, mivel azok alapján értékelhető a program várható eredményessége, hatása a vidéki
közösségekre, térségekre és ökoszisztémákra, fajokra vonatkozóan.
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Jav5: A Vidékfejlesztési Program keretében az EU által megjelölt három (környezeti, innovációs és
éghajlati) átfogó cél közül javasoljuk a környezeti, fenntarthatósági (kiemelten az ökoszisztéma
szolgáltatásokra vonatkozó) célkitűzéseket és a hozzájuk tartozó indikátorokat és célállapotokat
megfogalmazni az egyes intézkedések és a Program szintjén egyaránt.
Az egyes prioritások keretében megfogalmazott fókuszterületek keretében megvalósuló
tevékenységek egymással projekt és térségi szinten is konfliktusba kerülhetnek környezeti és
fenntarthatósági szempontból. Lényeges ezért, hogy olyan program szinten alkalmazandó alapelvek
legyenek elfogadva, felkészült intézményrendszer és kedvezményezett kör folyamatos fejlesztése
biztosítva legyen, illetve olyan térségi, táji, birtokszintű programok, tájkezelési keretek, tervek
kerüljenek megfogalmazásra, amelyek alkalmasak ezen konfliktusok kezelésére.
Jav6: Alapvetően három lényeges környezeti szempont megerősítésre szorul a Programban:
·
·
·

erőforrások kímélete, takarékosság a fejlesztések során, a víz, az anyag és az
energiatakarékosság érvényesítése, talaj, mint ökológiai rendszer védelem, a hatékonyság
technológiai szempontjainak fejlesztése mellett;
kibocsátások és terhelések csökkentése, mérséklése a fejlesztések során, például a
szennyvíz és a hulladék kibocsátás, termelés mérséklése;
a táji, domborzati adottságokhoz illeszkedő és takarékos, az ökoszisztémák állapotának
megőrzését és javítását elősegítő ésszerű és kíméletes területhasználati szempontok
érvényesítése.

EGYET ÉRT-E AZ ITT MEGFOGALMAZOTT ÉRTÉKELÉSSEL ÉS JAVASLATOKKAL?
VANNAK-E TOVÁBBI JAVASLATAI VAGY KIEGÉSZÍTENI VALÓI?

3.3.2. A terv külső összhangjának biztosítása, kapcsolata más környezeti
szempontból meghatározó tervekkel, programokkal
Elvárás: A terv kezelje egy rendszerben a fejlesztés és a környezet ügyét, azaz teremtsen
összhangot, a fejlesztést meghatározó, más ágazati programokkal.
A 2.3. pontban bemutattuk a 2014-2020 közötti időszak programjaival összefüggő témaköröket,
amelyek a Vidékfejlesztési Program megvalósításához kapcsolódnak. Most összefoglaljuk a
különböző országos szinten kidolgozott környezeti, fenntarthatósági témaköröket érintő legfontosabb
stratégiai jellegű dokumentumokkal való összefüggéseket.

3.3.2.1. A VP viszonya a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégiához
Fenntarthatóságon a Stratégia azt érti, hogy „az adott időpillanatban saját jólétét megteremtő
generáció nem éli fel, nem meríti ki erőforrásait, hanem megfelelő mennyiségben és minőségben a
következő generációk számára is megőrzi, bővíti azokat. A még meg sem születettek, vagyis a
szavazati joggal még nem rendelkezők érdekeit úgy lehet megvédeni, hogy a most élők értékrendi,
alkotmányos vagy más intézményi korlátokat állítanak önnön mozgásszabadságuk elé. Tisztázzák
azokat a határokat, amelyeken túl bizonyos lépéseket nem tesznek, nem tehetnek meg, és hogy a
kísértésnek ellen tudjanak állni, előre akadályokat gördítenek maguk elé.”
A Stratégia túllép azon a szokásos megközelítésen, hogy a technikai megoldást tekintse a fenntartható
fejlődés eszközének. „...a fenntartható társadalom kialakulása …. szélesebb körű, elsősorban
kulturális probléma. Az alapkérdés az, miként képes az adott emberi közösség folytonosan és
eredményesen alkalmazkodni az állandóan változó (gazdasági, társadalmi-humán, természeti, táji és
épített) környezetéhez, illetve miként képes belátni önnön igényei korlátozásának szükségességét. A
fenntarthatóság tehát új viszonyrendszer az emberek, a társadalmak és a természeti környezet között,
ahol az emberi cselekvéseket az értékkövetés határozza meg.”
„Az emberiség válasza erre a kihívásra a kulturális adaptáció: az értékek, az intézmények, a
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társadalmi-gazdasági szerkezet, a tudományos-technológiai ismeretek szükséges mértékű - a
hagyományokra szervesen építkező, az értékeket tisztelő, megőrző, a társadalom szövetét
önkényesen fel nem szakító - megváltoztatása, fejlesztése, hozzáigazítása a környezeti kihívások
szerinti megfelelő mértékben. ….Egy nemzet fenntartható fejlődési stratégiája ennek a kulturális
alkalmazkodásnak a terve, zsinórmértéke.”
A Stratégia erőforrás szemléletű, négy alapvető erőforrás fenntartására épít. Ebből három, a
gazdaság, társadalom és környezet, amelyet a fenntartható fejlődés három lábának tekintenek a
klasszikus megközelítésben, a negyedik pedig „a Magyarország esetében kiemelt fontosságú - emberi
(humán) dimenzió”. Ezt a Stratégia a következő módon indokolja: „Szüksége lesz minden
generációnak emberi erőforrásokra: megfelelő létszámban és jó egészségi állapotban élő
emberekre, tudásukkal, képességeikkel együtt. Nem engedhető meg, hogy a társadalom egy része
leszakadjon, s így képességeik elvesszenek a társadalom számára.”
A nemzet társadalmi erőforrásait a Stratégia szerint az erkölcsi normák és értékek, az egyének
közötti kapcsolatok és a bizalom, valamint az egyének alkotta szerveződések, intézmények, továbbá a
kulturális tevékenységek és a kulturális örökség alkotják. A fenntarthatóság a társadalmi
erőforrások tekintetében a kulturális értékek megőrzését, gazdagítását kell hogy jelentse. Az
intenzív mezőgazdasági termelés (esetenként kertészeti, erdészeti gyakorlatban is alkalmazott
mélyszántás, melioráció, terepalakítás) gyakorlata nagyfokú értékvesztéssel jár, mert rombolja, vagy
megsemmisíti a földben levő régészeti értékeket (pl. kunhalom), a történeti/hagyományos
gazdálkodás felszíni nyomait, egy korábban működő rendszer eredményeit (pl. fok-gazdálkodás
csatornarendszere), eltünteti a legkorábbi időszaktól – az őskortól – dokumentálható megtelepedési,
településtörténeti és gazdálkodási emlékanyagot. Ez ellentétes azzal a nemzetközi és hazai
törekvéssel, amely az egyes örökségi elemek egyedi védelmén túl a kulturális rendszerek
struktúrájának minél teljesebb megőrzését célozza. Ezt a gyakorlatban a kultúrtáj fogalmának
bevezetése jelentette, amely világörökségi területeknél is megtalálható. Magyarország világörökségi
helyszínei közül a Fertő / Neusiedlersee kultúrtáj, Tokaj-hegyaljai történelmi borvidék kultúrtáj és
Hortobágyi Nemzeti Park - a Puszta tartozik a kultúrtáj kategóriába. (A várományosi listán pedig a
Dunakanyar-kultúrtáj és a Mezőhegyesi Állami Ménesbirtok) Hollókő Ófalu és környezete, valamint az
Ezeréves Pannonhalmi Bencés Főapátság és természeti környezete világörökségi helyszínek is
kiterjednek a hagyományos paraszti, illetve kolostori gazdálkodás nyomait megőrző területre is.
A Stratégia a természeti erőforrások megfelelő mennyiségét és minőségét a jó élet alapjának tekinti. „A
természeti erőforrások helyzete szorosan összefügg egyes nemzetstratégiai jelentőségű
kérdéskörökkel, többek között az élelmezés-, energia- és környezetbiztonsággal, megőrzésük pedig
hosszú távon szolgálhatja a közjót, a gazdasági fejlődést és az életminőség javítását.”
Az adott társadalom anyagi gyarapodásához a Stratégia a gazdasági erőforrásokat tekinti alapnak,
úgy mint a fizikai tőkét, a pénztőkét, a technológiai tudást, valamint az épített környezetet. „A
termelőeszközök technikai színvonala, az infrastruktúra minősége, a befektetési-hitelezési
intézmények megbízhatósága nemcsak az előállított javak értékét határozzák meg, de a termelésfogyasztás során igénybe vett természeti tőke nagyságára is hatással vannak. Az emberi erőforrások
hasznosítása és kiteljesedése szintén elképzelhetetlen gazdasági erőforrások nélkül. A gazdaságtól
elválaszthatatlan a humántőke egy sajátos formája: a vállalkozói tudást, tapasztalatokat és
képességeket felölelő vállalkozói tőke. A vállalkozók azzal válnak a fenntartható fejlődés
mozgatórugóivá, hogy ők tárják fel az értékteremtés még kiaknázatlan formáit, és irányítják az
emberi, a természeti és az ember által teremtett fizikai erőforrások nagy részének
hasznosítását.”
A Stratégia a fenntarthatósági politikát az utódaink erőforrásait bővítő, az ilyen beruházásokat
ösztönző, valamint az erőforrásokat felélő döntéseket visszaszorító politikai cselekvések
együtteseként határozza meg.
A természeti erőforrások fenntartható használatának érdekében a Stratégiai a környezeti
eltartóképességet a gazdálkodás korlátjának tekinti. A biodiverzitás, megújuló természeti erőforrások
területén elsődleges a fajgazdagság fenntartása, a táj és a természeti értékek megőrzése, az
ökoszisztéma-szolgáltatások kimerítésének megakadályozása, a talaj termőképességének
fenntartása, a természetes területek beépítési sebességének csökkentése. Csökkenteni kell az embert
érő környezeti terheléseket, az emberi egészséget és életminőséget veszélyeztető kibocsátásokat
korlátok között kell tartani. Az ásványkincsekkel és az energiahordozókkal, a nem megújuló
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erőforrásokkal takarékosan, beosztóan és ésszerűen kell bánni.
A Stratégia gondolatait számos helyen (leszakadó rétegek helyzetének javítása; természeti
erőforrások fenntartható használata; biodiverzitás megőrzése; talaj termőképességnek fenntartása,
stb.) beazonosíthatjuk a VP prioritásai és intézkedései között, a fő különbség nem az eszmeiségben,
hanem a határozottságban van. Amíg a Stratégia szigorú és egyértelmű, addig a VP intézkedései túl
lágyak ahhoz, hogy a Stratégiai szigorúsága érvényesüljön.
Például nyilvánvaló, hogy átléptük a környezet eltartóképességét, de mégsem tekintjük azt a
gazdasági növekedés korlátjának. Vagyis szeretnénk javítani a környezeti erőforrások
felhasználásának hatékonyságán, de ezt nem az elért növekedési szinten tennénk meg, hanem
közben további növekedést is akarunk. Ez a kettő együtt pedig nem megy, mert először le kell
dolgozni az ökológiai hátrányainkat, és utána lehet a határokon belül növekedni.
A Stratégiai nem ágazat központú, hiszen a fenntartható fejlődés éppen az ágazatokat átívelő
intézményrendszert követeli meg. Így a Stratégia nem foglalkozik az agrárágazat, vagy a
vidékfejlesztés speciális kérdéseivel, hiszen minden ágazatot a négyféle erőforrás fenntartható
használata felől közelíti meg. A Stratégia céljainak koherenciája kivételesen magas szintű, és
elenyésző önellentmondást tartalmaz. A VP már nem ennyire koherens, vannak egymásnak
ellentmondó, de javítható intézkedései.
A Keretstratégia rendhagyó és példaértékű módon az alapvető fenntarthatósági értékekre építve a
döntéshozatali és felelősségi szinteket, folyamatokat előtérbe állítva fogalmazza meg a hazai
fenntartható, jövő nemzedékek és az élő rendszerek fennmaradását, az élet kibontakozását biztosító
intézményi működéssel kapcsolatos kereteket. A Keretstratégia abból indul ki, hogy „minden
nemzedék anyagi, szellemi és lelki jólétének elősegítéséhez szükséges javak – legyenek azok a piaci
koordináció révén előálló termékek és szolgáltatások, illetve az állam vagy más intézmények által
biztosított közjavak – létrehozása nem lehetséges négy alapvető erőforrás: az emberi (humán), a
társadalmi, a természeti és a gazdasági erőforrások hiányában”.
A Vidékfejlesztési Program megvalósítását is meghatározó célkitűzés kell, hogy legyen a
Keretstratégia által megfogalmazott cél, mely szerint: „olyan társadalom létrejöttét tűzzük ki célul,
amely elismeri és ösztönzi az erőforrások fenntartását, bővítését biztosító egyéni és közösségi
döntéseket”.
A Keretstratégiával összefüggésben megállapítható, hogy a Vidékfejlesztési Program tartalmilag és
potenciálisan hozzájárulhat a Keretstratégiában megfogalmazott célkitűzések eléréséhez, azonban az
eredményesség és a hozzájárulás pozitív vagy negatív iránya nagymértékben függ a végrehajtás
intézményrendszerének felépítésétől, működésétől és a végrehajtásban érvényesülő szabályozási,
értékelési és visszacsatolási megoldásoktól.
Kiemelten fontos, hogy mind tartalmi, mind pedig a végrehajtási hatások és következmények attól
függnek, hogy
· egyrészt a VP finanszírozásának mértéke melyik változat szerint valósul meg,
· másrészt a kialakítás alatt álló intézményrendszer milyen mértékben felel meg a
Keretstratégiában leírt szemléletnek, kritériumoknak,
· harmadrészben a végrehajtás keretében megvalósuló bizalomépítő (felkészítő, megelőző,
támogató, átlátható) jellegű együttműködés alakul-e ki a kedvezményezettek és a
közreműködő szervezetek között vagy marad a korábbi (szankcionáló, nem átlátható,
kiszolgáltatottságot erősítő) kapcsolat,
· negyedrészt pedig a konkrét tartalmi társadalmi, környezeti és gazdasági célok elérést
biztosító intézkedések megfelelően kerülnek-e kialakításra.
Jav7: A Keretstratégiában megfogalmazott és javasolt mutatókra építő indikátorok alkalmazása,
továbbfejlesztése a Program egészére, illetve az egyes helyi együttműködési és fejlesztési programok
nyomon követésére és értékelésére.

3.3.2.2. A Nemzeti Vidékstratégia (NVS) és Vidékfejlesztési Program (VP) viszonya a
fenntarthatósági értékelés szempontjából
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Amíg az NVS a vidék fejlesztését célzó átfogó dokumentum, addig a VP az EMVA forrásainak a
lehívását szolgálja elsődlegesen. Ezért nyilvánvaló, hogy a VP-ben vagy hiányoznak, vagy
érintőlegesek azok a fejezetek, amelyek a Strukturális Alapok felhasználásához adtak stratégia
útmutatást az NVS-ben. Ilyen Stratégiai területek: környezetbiztonsági program; vízkészlet és
vízminőség-védelmi program; ivóvíz program; települési csapadékvíz-gazdálkodási program;
levegőminőség-védelmi és zajterhelés csökkentési program; helyi energiatermelés és ellátás program.
Kimaradtak továbbá a kiemelt területi programok is – Tisza-völgy komplex; Homokhátság; Ormánság;
Cserehát; Tokaj-hegyalja.
Másrészt a Vidékfejlesztési Program benyújtása az eddigiektől eltérően egy, a Bizottság által
kialakított elektronikus, online felületre (SFC) való feltöltéssel történik. A sablon rögzíti a
Vidékfejlesztési Program Európai Bizottsághoz történő hivatalos benyújtásának információtartalmát.
Ugyanakkor a Vidékfejlesztési Program az Európai Parlament és a Tanács az Európai Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1305/2013 (2013.
december 17.) rendelete (II) 6. cikke szerinti 2014-2020-as időszakra vonatkozó magyar nemzeti
vidékfejlesztési program. Így azután nem világos, hogyan lesz egy egységes szerkezetű
vidékfejlesztési program, amely a vidék minden egyes társadalmi, gazdasági és környezeti
problémájára választ ad. A fenti körülmények kevés lehetőséget nyújtanak arra, hogy a két
dokumentum fenntarthatósági értékelését párhuzamba állítsuk, így az összehasonlítást ennek
tudatában kellett megtenni.
A Nemzeti Vidékstratégia 2014-2020-ban rögzített stratégiai célok, amelyek a VP számára irányadók:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Tájaink természeti értékeinek, erőforrásainak megőrzése
Sokszínű és életképes agrártermelés
Élelmezési és élelmiszerbiztonság
A vidéki gazdaság létalapjainak biztosítása, a vidéki foglalkoztatás növelése
A vidéki közösségek megerősítése, a vidéki népesség életminőségének javítása
A stratégia átfogó célkitűzése vidéki térségeink népességeltartó és népességmegtartó
képességének javítása, agrárgazdasági, vidékfejlesztési és környezeti fejlesztéseken,
beavatkozásokon keresztül.

A tervezés során a stratégia stratégiai és szakterületi céljait az EMVA prioritások és fókuszterületek
nemzeti prioritásainak, hangsúlyainak kijelölésekor figyelembe vették a tervezők. Kulcskérdés,
hasonlóan a Keretstratégiához, az egyes Vidékstratégiában megfogalmazott célok elérése irányába
az, hogy mely területekre milyen mértékű finanszírozás fog kapcsolódni, illetve a részletszabályok
milyen mértékben felelnek meg a támogatási rendeletekben, útmutatókban, képzésekben a
környezeti, ökológiai és fenntarthatósági követelményeknek.
A Vidékstratégia céljainak elérése tekintetében alapvető fontosságú a termőföld, mint az egyik
legfontosabb helyi erőforrás sorsának alakulása és hasznosításának helyi közösségeket, helyi
gazdaságot erősítő erejének érvényesülése. Az eredményességet jelentős mértében meghatározza,
hogy a 2014-2020 közötti időszakban a közvetlen földalapú támogatások maradnak-e a hangsúlyos
elemei, vagy a Vidékfejlesztési Program keretében megfogalmazott programszintű kifizetések kapnak
hangsúlyt a hazai vidékpolitikában.
A VP és a NVS részletes összehasonlító értékelését lásd az 5. mellékletben.

3.3.2.3. Nemzeti Környezetvédelmi Program 2014-2020 (NKP4)
A Program egyúttal a 2014-2020 közötti időszakban rendelkezésre álló európai uniós környezetügyi
célú fejlesztési források felhasználásáról szóló dokumentumok, így a Vidékfejlesztési Program
szakmai megalapozását is szolgálja.
A környezeti problémák összetettségéből következik, hogy a Program nem ágazati hatáskörű, hanem
horizontális, a társadalom és a gazdaság egészét érinti, mivel a környezeti szempontok hatékony
érvényesítését a társadalmi-gazdasági fejlődés egész folyamatában biztosítani szükséges. A Program
céljai nem érhetők el a társadalom támogatása nélkül, illetve végrehajtása a kormányzat egészének
együttműködését, összehangolt cselekvését igényli.
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A Program keretében az alábbi a vidékfejlesztés minden területét is érintő célokat fogalmazódtak meg:
Az életminőség és az emberi egészség környezeti feltételeinek javítása.
Cél a jó életminőség és az egészséges élet közvetlen környezeti feltételeinek biztosítása. Ezek közé
tartozik a környezet-egészségügyi feltételek javítása, a magas színvonalú környezeti infrastruktúra,
valamint a település, a lakóhely épített és természeti elemeinek megfelelő aránya, minősége és
összhangja.
Természeti értékek és erőforrások védelme, fenntartható használata.
Cél a stratégiai jelentőségű természeti erőforrások, természeti értékek, ökoszisztémák védelme, az
életközösségek működőképességének megőrzése, a biológiai sokféleség csökkenésének
megállítása.
Az erőforrás-takarékosság és a -hatékonyság javítása, a gazdaság zöldítése.
Cél a természeti erőforrásokkal való takarékos gazdálkodás kialakítása, a környezetszennyezés
megelőzésére, a terhelhetőség/megújuló képesség figyelembevételére épülő fenntartható használat
megvalósítása. Kiemelt figyelmet kell fordítani a társadalmi-gazdasági fejlődés és a környezetterhelés
szétválására, azaz, hogy a lakosság növekvő jólléte csökkenő környezetterhelés mellett legyen
biztosítható. A fogyasztói magatartás megváltozása, a környezeti szempontból fenntartható termékek
és szolgáltatások felé történő elmozdulás keresleti oldalról erősíti meg a termelői folyamatok
„fenntarthatósága” iránti igényt. A fenntartható termelés forrástakarékos (beleértve az anyag-, a víz-, a
terület-, a termőföld- és energiahasználatot, az újrahasználhatóság és a tartósság tervezését, az
anyagciklusok körfolyamattá zárását); csökkenti a környezetre gyakorolt káros hatásokat
(kibocsátások és hulladékok minimalizálása, a megújuló erőforrások fenntartható mértékű használata);
növeli a termékek és szolgáltatások értékét a fogyasztók számára.
A vidéki térségeket és a erdő- és mezőgazdasági terülteket érintő nemzeti szintű környezetvédelmi
célkitűzések egyik meghatározó finanszírozási eszköze a Vidékfejlesztési Program. A Program, ahogy
azt a 3.3.1. pontban kifejtettük széles körben érint környezeti témaköröket és hozzájárul a környezeti
problémák orvoslásához. Lényegében az NKP4 minden pontjához kapcsolható egy vagy több
Program elem. Vidékfejlesztési Program 4-5. prioritásai azok a területek, ahol közvetlen környezeti
eredmények érhetők el a megvalósítás során. Rendkívül lényeges, hogy a források korlátozottsága
miatt minden egyes kifizetéshez, művelethez kapcsolódjon ezekben a prioritásokban környezeti
tartalmi elem, környezeti szempontú felkészítés és nyomon követés egyaránt.
Jav8: A birtok vagy táji szintű tervek és programok támogatása, összekapcsolása az egyedi
kifizetésekkel jelentős mértékben eredményesebbé és hatékonyabbá tehetné a környezeti
eredmények elérését, ehhez környezeti szempontú felkészítés és nyomon követés egyaránt
szükséges az egyes programokhoz igazítva.

3.3.2.4. Nemzeti Vízstratégia – A vízgazdálkodásról, öntözésről és aszálykezelésről
A Vízstratégiában megfogalmazott hazai vízpolitikai célkitűzései közül az alábbiak megvalósítására
lehet hatással a Vidékfejlesztési Program megvalósítása során:
· Magyarország elsődleges célkitűzése felszíni- és felszín alatti vizeink minőségi és mennyiségi
„jó állapotának” elérése és a velük való hosszú távú és fenntartható gazdálkodás a Vízgyűjtőgazdálkodási Tervek és a Nemzeti Környezetvédelmi Programban foglaltaknak megfelelően
· A klímaváltozás hatásainak mérséklése, beleértve az aszálykezelési feladatokat, az aszály
stratégia kidolgozása
· Az öntözési feltételek javítása, az öntözéses gazdálkodás feltételeinek biztosítása, a
mezőgazdaság versenyképességének javítása
· A mezőgazdasági termelők terheinek csökkentése, a termelés biztonság vízgazdálkodási
feltételeinek stabilizálása
· A települések és a lakosság nem ivóvíz célú vízszükségletének biztosítására a helyi
víztározás pályázatainak elősegítése

37

2014 2020 Vidékfejlesztési Program stratégiai környezeti vizsgálat egyeztetési anyaga

·
·

Az állam fokozott felelőssége mellett és a vízbiztonság megteremtése érdekében az árvizek
és belvizek kezelése során a megelőzés, a vizek lehetőség szerinti visszatartása, a tározás
növelése
A Nitrát Irányelv követelményeinek teljesítése a kijelölt érzékeny területeken, a jó
mezőgazdasági gyakorlat végrehajtásának elősegítése

A vizeink állapota jelenleg nem tekinthető teljes mértékben kielégítőnek. Vízfolyásainknak csak 8 %-a,
állóvizeink 18 %-a és felszín alatti vizeink 68 %-a éri el a VKI értékelési előírásai szerinti jó állapotot.
Az ország vizeinek jó állapotát, azaz a környezeti célkitűzést a 2009-ben közzétett Magyarország
Vízgyűjtő-gazdálkodási Tervben meghatározott intézkedésekkel tudjuk elérni. Az intézkedések
nagyrészt a vizek emberi szennyezésből, vagy túlzott vízhasználatból adódó terhelésének
csökkentésére irányulnak.
Ezek különböző eszközökkel történhetnek meg:
· az európai uniós vízvédelmi szabályozás végrehajtásával;
· hazai szintű szabályozással;
· a vízárpolitika megfelelő irányú továbbfejlesztésével;
· a hatósági tevékenység megerősítésével;
· és a vizekbe történő konkrét beavatkozásokkal;
· az állapotértékelés pontosságát, a takarékos vízhasználatokat valamint a vizek szennyezés
csökkentését elősegítő kutatás-fejlesztéssel, információs rendszer fejlesztéssel.
Az intézkedések megvalósulásának hatékonyságát, a teendő intézkedéseket a vizeket figyelő
monitoring rendszerek üzemeltetésével tudjuk nyomon követni. A vizek jó állapotát nem csak az
emberi beavatkozások, hanem az egyre szélsőségesebb időjárási körülmények és hosszútávon a
klímaváltozás is befolyásolja. Célunk, hogy a jó állapotú vizek arányát fokozatosan 100 %-ra növeljük
a következő két vízgyűjtő-gazdálkodási tervezési ciklusban (2015 és 2027), majd állapotukat
hosszútávon megőrizzük.
Az öntözés fejlesztése, az öntözéses gazdálkodásba vont növények, a korszerű öntözési kultúra
bevezetése, és a feldolgozó kapacitás tehát jelentősen összefügg és nagyban igényli a táj- és terület
használatok egyidejű korszerűsítését.

3.3.2.5. Második Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia
A Vidékstratégia megállapítja, hogy a mezőgazdaság – különösen annak iparszerű, kemizált, sok
fosszilis energiát felhasználó rendszere – egyúttal jelentős energiafogyasztó is. Ennek érdekében
fontos szempont a végrehajtás során a fajlagos energiafelhasználás és emissziós paraméterek
legalább szinten tartása, lehetőség esetén javítása.
A Vidékfejlesztési Program tényleges hozzájárulása a vidéki térségek fenntarthatóvá tételéhez, illetve
a hazai gazdaság szén-dioxid-mentesítéséhez attól függ, hogy az egyes programok a maguk
komplexitásában megvalósulnak-e, illetve ezeken belül milyen fejlesztési prioritások kapnak
hangsúlyt. A Nemzeti Vidékstratégia az előirányzott feladatok olyan sokaságát tartalmazza, hogy
megvalósítása roppant erőforrásokat és politikai elkötelezettséget igényel. Nem magától értetődő,
hogy ha a megvalósításnál csak egyes rész-intézkedésekre, ezek megfelelő összehangolása nélkül
lesz erőforrás – esetlegesen eltorzult hangsúlyokkal –, akkor az ilyen jellegű végrehajtás is segíti-e a
dekarbonizáció céljait.
A mezőgazdaság szempontjából elsősorban az adaptációs intézkedések a kulcsfontosságúak,
azonban vannak olyan mitigációs irányok, amelyek egyrészt az alkalmazkodást is elősegítik, másrészt
a szektor produktivitását, versenyképességét, továbbá a vidék népességmegtartó képességét is
javítják, oly módon, hogy munkahelyet teremtenek és hozzájárulnak a mezőgazdaság fenntarthatóvá
tételéhez.
Lényeges eszköz lehet a kibocsátás-csökkentésben a hozamok növelése (kevesebb bevitt energia,
tápanyag és víz mellett nagyobb termelékenység), mind a növénytermesztés, mind az állattenyésztés
szempontjából. Ezáltal – a hatékonyabb adaptációs képességek mellett – elérhető a csökkenő
műtrágya-felhasználás és trágyatermelés, ami a szektor fő ÜHG-kibocsátását, a N2O és metán
képződését mérsékli. Mindez természetesen a fenntarthatósági szempontok figyelembe vétele mellett,
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a víz- és termőföldkészletek fokozott védelme mellett valósítható meg. Emellett nem lehet
megfeledkezni a mezőgazdaság, mint kulcsszektor fontosságáról az energetikai biomassza
előállításában sem. Ez egyrészt jelentheti a energiaültetvények létesítését, másrészről a
mezőgazdasági melléktermékek begyűjtését és energetikai hasznosítását, de legfőképpen a szerves
hulladékok komposztálását és felhasználását a talajerő utánpótlásban.
Magyarország számára nem csak klímapolitikai, de földhasználati, gazdasági szempontból is
meghatározó jelentőségű az erdők területének további növelése, az erdőtelepítés folytatása. A
Nemzeti Erdőtelepítési Program részletesen meghatározza az erdőtelepítés lehetőségeit, és célul tűzi
ki a 27,4%-os erdősültség elérését 2050-2060-ra, melyet a jelenleginél lényegesen nagyobb ütemű
erdőtelepítéssel lehet majd megvalósítani. Ki kell emelni, hogy a klímavédelmi intézkedések közt az
erdőtelepítés nagyon költséghatékony és egyben környezetbarát megoldási lehetőség.
A prioritásokhoz kapcsolódóan az alkalmazkodás témakörében az alábbi stratégiai irányok és teendők
jelennek meg:
· A mezőgazdaság tartós alkalmazkodásának nélkülözhetetlen feltétele a gazdálkodók
alkalmazkodó-képességének és tudatosságának javítása.
·

Vízkészlet-gazdálkodás fejlesztése, alkalmazkodás a klímaváltozás kihívásaihoz.

·

Az éghajlatváltozás várható hatásaihoz történő alkalmazkodás elősegítése a környezeti
feltételek alakulásának nyomon követése, a kedvezőtlen irányú folyamatok kialakulását
erősítő antropogén hatások csökkentése, kedvező hatású beavatkozások révén.

A Vidékfejlesztési Program a számos esetben alátámasztja az alkalmazkodási esélyek javítását.
Fontos azonban kiemelni többek között a tájhasználathoz kapcsolódó helyi előnyök sokoldalú
hasznosítását is, melyre a korlátokhoz és kockázatokhoz való alkalmazkodás volt jellemző.
Magyarország európai viszonylatban is élen jár a termőterület nagyságát és a mezőgazdálkodás
környezeti feltételrendszerét tekintve, így különös jelentőséggel bír, miszerint kiemelt fontosságot
tulajdonítanak-e a végrehatás és finanszírozás során annak, hogy a stratégia a jövőbeni kihívásokhoz
való alkalmazkodást is magába foglaló utat mutasson az agrár- és vidékfejlesztés számára.
A VP és az éghajlati, klímavédelmi szempontok részletes összehasonlító értékelését lásd az 5.
mellékletben.

3.3.2.6. Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2014-2020 – OHT
A hulladékgazdálkodást megújító, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény alapját a
hulladékhierarchia rendszere képezi, amely előírja, hogy a hulladékgazdálkodási tevékenységek
gyakorlása során meghatározott elsőbbségi sorrendet kell biztosítani. Ez azt jelenti, hogy – bizonyos
kivételektől eltekintve – a legjobb megoldás a megelőzés, azonban ha ez bizonyos körülmények
között nem lehetséges, akkor a lehető legtöbb hulladék esetében kell alkalmazni az újrahasználatot,
valamint az újrafeldolgozást, és csak legvégső esetben lehet a hulladékot elégetni vagy lerakni.
Az OTH keretében megfogalmazott célok:
Általános minden tevékenység során érvényesítendő célok:
1. hasznosítási arányok növelése
2. elkülönített gyűjtés kialakítása és fejlesztése
3. hulladékképződés csökkentése
4. gyorsan aktualizálható, frissíthető környezeti nevelési tananyagok, segédletek és az
állam által nyújtott támogatások rendszerek elérése, pontos információkhoz való
hozzáférés
5. a hulladékká vált termékek újrahasználható összetevőinek
Települési, térségi szintű célok
1. elkülönített hulladékgyűjtési rendszerek fejlesztése
2. az újrahasználat növelése
3. hulladékgazdálkodási életciklus elemzések alkalmazása, a környezeti szennyezések
és a nyersanyag felhasználás csökkentése érdekében
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Mezőgazdasági és Élelmiszeripari tevékenységekhez kapcsolódó specifikus célok:
1. a növényvédő szerrel szennyezett csomagolóanyagok, göngyölegek gyűjtési
arányának növelése
2. a növényvédő szer hulladékokat a környezetre biztonságos módon történő
ártalmatlanításának elősegítése
3. a mezőgazdasági és élelmiszeripari hulladék és melléktermék biológiailag lebomló
része – a hulladékhierarchiának megfelelően – elsősorban biológiai kezelésre kerüljön
A Vidékfejlesztési Program prioritásai több szinten kapcsolódnak az OHT céljaihoz. A tudás és az
intézményrendszer, az együttműködések és az innovatív technológiai fejlesztések terén, illetve a jó
gyakorlatok bemutatása és megosztása tekintetében szoros együttműködés alakítható ki a VP és az
OHT megvalósítása során.

3.3.2.7. Egészségstratégiák
2007. október 23-án az Európai Bizottság új egészségügyi stratégiát fogadott el „Együtt az
Egészségért – az EU 2008-2013-ra vonatkozó stratégiai megközelítés” címmel. Az új egészségügyi
stratégia alapelvei:
1. Az egészségügyi rendszerek értékközpontú megközelítése
A közös értékek: egyetemesség, a magas színvonalú egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés,
egyenlőség és szolidaritás.
2. Az egészség a legfőbb érték
Az egészség nemcsak az egyének és a társadalom jóléte szempontjából fontos, hanem a gazdasági
prosperitás előfeltétele is egyben. Az egészségügyi kiadások nem csupán költséget, hanem
befektetést is jelentenek. A társadalombiztosítás legnagyobb tőkéje az emberek egészsége. Az
egészségügyi kiadásokat lehet ugyan gazdasági teherként szemlélni, de a társadalomra a valódi
költséget a rossz egészségi állapottal összefüggő közvetlen és közvetett költségek jelentik, valamint a
releváns egészségügyi területeken történő megfelelő beruházás hiánya. Becslések szerint a
szívkoszorúér-betegség éves gazdasági terhe az EU GDP-jének 1%-át, a mentális betegségek pedig
a 3-4%-át teszik ki. Az egészségügyi kiadásokat a prevencióba, a lakosság átfogó fizikai és mentális
egészségének megőrzésébe és fejlesztésébe való beruházásnak kellene kísérnie.
3. „Egészség minden politikában”
Más közösségi politikák is fontos szerepet játszanak, így pl. a regionális és környezetvédelmi
politika, a dohányzás megadóztatása, gyógyszerek és élelmiszerek szabályozása, állategészségügy,
egészségügyi kutatás és innováció, társadalombiztosítási rendszerek koordinációja, fejlesztési
politika,
munkaegészségügy
és
munkabiztonság,
infokommunikációs
technológia,
sugárzásvédelem, importszabályozó ügynökségek és szolgáltatások koordinációja. Az erős közösségi
egészségügyi politika szempontjából létfontosságú a szinergiák kifejlesztése ezekkel a területekkel,
illetve más szektorokkal, és számos szektor fog együttműködni annak érdekében, hogy teljesítsék a
célokat és a Stratégiában megfogalmazott akciókat.
A WHO „egészség minden politikában” alapelve egy olyan átfogó politikai megközelítés, amely
különböző ágazatok keretében biztosítja a döntések egészségszempontú meghozatalát, az által, hogy
keresi a lehetséges szinergiákat, az egészséget veszélyeztető hatások elkerülésének lehetőségeit
annak érdekében, hogy a népesség egészségét megóvja és fejlesztve, biztosítsa mindenki számára
az egészség méltányos és egyenlő elérését, fejlesztését.
A Vidékfejlesztési Program céljait és várható hatásait tekintve a környezet-egészségügyi
(mezőgazdasági, települési környezeti hatások) célok mellett, az egészség témakörében a társadalmi
(közösségi) és lelki egészség célkitűzései érintettek leginkább.
A környezet-egészségügyi szempontok, célkitűzéseket a 4. Nemzeti Környezetvédelmi Program
tervezetében szervesen beépítve jelennek meg.
Az életminőség és az emberi egészség környezeti feltételeinek javítása és kapcsolódás a
Vidékfejlesztési Programhoz:
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Az életminőség és az emberi egészség
környezeti feltételeinek javítása
témakörök
Levegőminőség javítása
Vízminőség és egészség
Beltéri levegőminőség
Klímaváltozás egészségügyi hatásai
Zöldfelületek védelme
Nukleáris biztonság, sugáregészségügy
A zajterhelés csökkentése
Szennyvízelvezetés és –tisztítás,
szennyvíziszap kezelés, hasznosítás
Fürdővizek minősége
Biológiai allergének
Környezet-egészségügyi információs
rendszer
Kémiai biztonság
4. táblázat

Vidékfejlesztési Program
Intézkedései és műveletei a vonatkozó
cikk számai alapján (lásd 4.
mellékletben)
14, 15 és 35 közvetve, 16, 17, 20, 21, 28,
29, 34,
14, 15 és 35 közvetve, 16, 17, 20, 21, 28,
29, 30, 34,
Nincs kapcsolat
14, 15 és 35 közvetve, 18, 20, 21, 28, 29,
34,
14, 15 és 35 közvetve, 16, 17, 20, 21, 28,
29, 30, 34,
Nincs kapcsolat
14, 15 és 35 közvetve, 17, 21,
14, 15 és 35 közvetve, 16, 29,
Nincs kapcsolat
14, 15 és 35 közvetve, 21, 28, 29, 30, 34,
16, 30,
14, 15 és 35 közvetve, 16, 17, 28, 29, 30,
34,

Az életminőség és az emberi egészség környezeti feltételeinek javítása a
Programban

A mezőgazdasági szektor és az országos agrárpolitika környezet-egészségügyi tevékenységeinek
egymással összeegyeztethetőnek kell lenniük. A bevitt anyagok és a hulladékok egészségügyi
hatásvizsgálatára alapozva a tagállamok erőfeszítéseit – az energiaszektorhoz hasonlóan – afelé kell
terelni, hogy ezek az információk ne csupán a gazdasági működésekbe épüljenek be, hanem a
mezőgazdasági gyakorlatba is. A támogatási, ösztönzési és kompenzációs rendszerek feleljenek meg
a „szennyező fizet” és a „használó fizet” elveknek (WHO Nemzeti Környezet-egészségügyi
Akcióprogamok Végrehajtása Partnerségben Program, 37. pont, 1999)
Nemzeti Lelki Egészség Stratégia tervezete, 2014
Közösségek és az egyén megküzdőképességének fejlesztése, a közösségek rehabilitációs
szerepének tudatos alkalmazását igényli a vidékfejlesztésben, a fejlesztés mint rehabilitáció és
közösségi tanulási eszköz. A közösségi fejlesztések és pszicho-szociális megközelítés kiváló eszköze
a nemzetközi szinten is bevált: közösségen alapuló rehabilitáció alkalmazása a bevonó és megtartó
közösségek fejlesztésében (Community-Based Rehabilitation: An Incusive Development Strategy,
WHO-ILO-UNESCO-IDDC, et al, 2006). A készülő Nemzeti Lelki Egészség Stratégia (’Kopp Mária
Program’) a vidékfejlesztési program kulcsszereplőinek és a vidéki közösségeknek és személyeknek a
lelki egészségéhez járulhat hozzá, amennyiben a két dokumentum tervezése és végrehajtása is
összekapcsolódik.

EGYET ÉRT-E AZ ITT MEGFOGALMAZOTT ÉRTÉKELÉSSEL ÉS JAVASLATOKKAL?
VANNAK-E TOVÁBBI JAVASLATAI VAGY KIEGÉSZÍTENI VALÓI?

3.4. A jelenlegi társadalmi és környezeti állapot releváns, a VP-vel
összefüggésben lévő elemeinek ismertetése
Tekintettel arra, hogy a társadalom, a gazdaság és a környezet a sokrétű kölcsönhatások révén
összetett rendszert képez, a vidékfejlesztést úgy tekintjük, mint a vidéki területeken felmerülő
problémákra adott válaszok rendszerét, amely alakítása során a hajtóerőket, az ezek révén
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bekövetkező környezeti terheléseket, a kialakuló környezetállapotot, annak tovagyűrűző hatásait (a
népességre, illetve az élő rendszerekre) egységes rendszerben kell vizsgálni (DPSIR-modell).

3.4.1. Az emberek egészségi állapotának és társadalmi, gazdasági helyzete a
programmal összefüggésben
A magyar vidéki népesség és a helyi közösségek helyzete sajátos kettősséget mutat, egyrészt táji,
természeti, kulturális tekintetben is számos értékkel (egyik legjelentősebb hajtóerő!) rendelkezik,
másrészt pedig a létét fenyegető társadalmi, egészségügyi, gazdasági illetve környezeti problémákkal
küzd, amelyek nem hagyhatók figyelmen kívül a vidékfejlesztés tervezése és hatásainak vizsgálata
során.
A társadalmi és a környezeti problémák szoros kapcsolatban állnak egymással. A társadalmi
problémák (mint pl. a hajtóerőt – driving force – meghatározó, értékrendre hatással lévő
szegénység) környezeti problémákat indukálnak (pl. energetikailag nem hatékony épületek és
berendezések használata, mint terhelés), de ugyanez fordítva is igaz: a környezeti problémák (pl.
talajszennyezés, mint terhelés) társadalmi problémákat gerjesztenek (pl. egészségügyi kiadások
növekedése, vagy migráció, mint hatások). A társadalom polarizálódása a jómódúak növekvő
fogyasztása mellett az elszegényedés jelentős társadalmi csoportokat érintő folyamatát is magával
hozta. E kiszolgáltatott társadalmi rétegnek a városokban nincs vagy korlátozott a lehetősége az
életmódváltásra (pl. a panel épületekben a leginkább rászorultaknak van a legkevesebb anyagi és
technikai lehetősége az energia- és víztakarékossági beruházásokra). Másfajta környezeti
problémákhoz vezet a vidéki szegénység. A tartós munkanélküliség sújtotta térségekben terjed a
megélhetési, azon belül sokszor a környezeti károkozással is járó bűnözés. (NKP 4 tervezete, 2013) A
szegénység, mint a vidéki fejlesztések eredményességét is meghatározóan befolyásoló tényező van
jelen, ezért kezelése kiemelt figyelmet és erőforrásokat igényel, érdemel.
Az 500 milliós Európai Unióban összesen 124 millióra nőtt a szegénység vagy a társadalmi
kirekesztés által veszélyeztetett személyek száma, távolabbra került az Unió a 2020-ra kitűzött
céltól, amely 96,4 millió főre csökkentette volna az érintettek számát. Az Európai Bizottság szerint
2020-ra 100 millió főre való csökkentése érhető el.2 Magyarországon 2012-ben a három szegénységi
mutató (nagyon alacsony munkaintenzitású háztartásban élők aránya, szegénységi ráta a szociális
transzferek után, súlyos anyagi depriváció által érintettek aránya) valamelyike által érintett lakosság 3
millió 188 ezer főre (a lakosság 32,4%-a) 3 nőtt. A TÁRKI adatai alapján4 2012-ben a teljes népesség
17 %-a, a gyerekek (0-17 évesek) 26 %-a élt jövedelmi szegénységben. A három- és többgyermekes
családok 41 %-a, az egyszülős családok 30 %-a szegénységben él. Magyarországon a szegény
gyerekek mintegy kétharmada falun, vidéken él. Számos adat, kutatás mutatja be a gyerekek
5
nélkülözését, kirekesztettségét és a gyerekek közötti egyenlőtlenségeket .
A szegénység és a kirekesztettség kiterjedtsége jelentős területi különbséget mutat a régiók és
megyék, illetve a járások, kistájak szintjén is. Régiókat tekintve négy hátrányos helyzetű régió ÉszakMagyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld, Dél-Dunántúl helyzete jóval rosszabb, mint a másik három
régióé és az országos átlag. A regionális egyenlőtlenségeken túl igen élesek az egyes települések,
járások, kistájak közötti különbségek. Az országos átlagot tekintve fejlettnek nevezhető KözépMagyarországi régió járásai, kistájai is jelentős különbségeket mutatnak a szegénység tekintetében
(lásd az Alsó Ipoly-mente és a Tápió-vidék egyes rendkívül nehéz helyzetben lévő településeit),
ugyanakkor az agglomerációban is megjelennek jelentős társadalmi különbségek (lásd Zsámbékimedence szegény rétegei). A leszakadó válságövezetekben „a gyermekszegénység mértéke (…)
kétszerese az országos áltagnak (…) az LHH kistérségek (174 kistérség 6 közül leghátrányosabb
helyzetű 47 kistérség)7 adatai az elmúl két évben is erőteljes romlást mutatnak.8 Ezekben a
2

A Bizottság 2014.03.05-i közleménye az Európa 2020 stratégia keretében eddig elért eredményekről. (Taking
stock of the Europe 2020 strategy for smart, sustainable and inclusive growth)
3
Magyarország 2014. évi Nemzeti Reform Programja, 2014. április
4
Gádos A., Szívós P. és Tátrai A. (2013)
5
lásd például Bass L. és Farkas Zs. (2011): 87-141.
6
statisztikai-területfejlesztési kistérség
7
311/2007. (XI.17.) Korm. rendelet a kedvezményezett térségek besorolásáról
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térségekben az országos átlagot többszörösen meghaladó a munkanélküliség mértéke, alig van
gazdasági aktivitás, nincs munkahely. Ezen térségekben koncentrálódik ma a roma népesség jelentős
része.
A magyarországi 600-800 ezer főre becsült roma népesség jelentős részének helyzetét a
mélyszegénység és kirekesztettség határozza meg9. A cigányság körében – a teljes magyarországi
népességhez képest – jóval felülreprezentáltak a szegények, a foglalkoztatott nélküli háztartások, a
nélkülözők.10 Az egyre növekvő szegregáció következtében településrészek, egész települések,
egyes esetekben már térségek (Ormánság, Cserehát, Bodrogköz) szakadnak le, válnak a vidék
társadalmi-gazdasági perifériájává, ami a társadalmi konfliktusok jelentős növekedésével jár együtt.
Az elmúlt két évtizedben mintegy 150 milliárd forintot fordítottak roma programokra. A programok a
cigányság egészén az elvárt mértékben nem segítettek, pedig e társadalmi réteg körül kialakult
feszültség megoldása nemcsak szociális, de komoly nemzet- és gazdaságpolitikai kérdés is. Az adott
tájhoz alkalmazkodó és kultúrájuk sajátosságait figyelembe vevő munka, megélhetés biztosítása
jelenthet a cigány közösségek számára előrelépést. (NVS, 2012)
Hazánkban 2009-ben 2846 községi jogállású település volt, ami a teljes településállomány pontosan
90%-át jelenti. Az összlakosság 36%-a él falvakban, s több mint 20%-a az 1000 főnél kisebb
falvakban. A falvak közel 40%-a 500 főnél kisebb lélekszámú aprófalu. Hazánk tanyás településeinek
száma 280. A falvak és a tanyák hagyományos – termelő – szerepköre egyre inkább visszaszorult,
ezzel egyúttal gazdasági létalapjuk is jelentősen meggyengült. A szolgáltatások jelentős része
(közlekedés, oktatás, egészségügy, kereskedelem, posta, egyéb szolgáltatások) tekintetében is romlik
a helyzetük. Ugyanakkor a vidék táji szépsége, környezeti minősége, önellátási és a megélhetés
adottsága miatt ma is lehetőséget ad az egészséges autonóm és fenntartható életmódra. (NVS, 2012,
36.o.)
A falusi porták kihasználatlanok a mezőgazdasági árutermelés, az önellátás szempontjából. A falusi
állattartás, háztáji gazdálkodás nyomokban is alig lelhető fel. Ezen káros jelenségnek – a falusi
életforma megváltozása mellett a kiköltöző városi lakosság szemlélete és fellépései, amelyek az
állattartást gyakorlatilag ellehetetlenítik. Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi
XLVI. törvény 6. § (6) bekezdése (2012. október 1-től hatályba lépett módosítása óta) egyértelműen
kimondja, hogy mezőgazdasági haszonállat tartása önkormányzati rendeletben nem korlátozható. A
helyi rendeletek már nem akadályozhatják a haszonállatok tartását. Azonban az továbbra is fennáll,
hogy a lakosság fellépései az állattartást megnehezítik, ellehetetlenítik, hiszen számos hivatali eljárás
ill. peres ügy indul a haszonállatok tartói ellen a szomszédok feljelentései miatt.
A vidéki munkahelyek száma évek óta csökken, ezzel párhuzamosan a munkanélküliség
folyamatosan növekszik. Vidéki térségeinkben 2009-re – főleg az ország keleti, észak-keleti és déldunántúli térségeiben – összefüggő zónákat alkottak a kiugróan magas munkanélküliséggel
rendelkező térségek. Egyes kistérségekben ez 20-25% körül alakult, miközben pl. a fővárosban ennek
nagyjából az ötöde ez az érték. A lakosság foglalkoztatási aránya egyes régiókban – főként Európai
Uniós összehasonlításban – már vészesen alacsony. 2002-2009 között országos arányban is
csökkent a mutató értéke, azonban az Alföldön, Észak-Magyarországon és Közép-, valamint NyugatDunántúlon erős visszaesés volt jellemző. Az EU-27 átlagától négy régiónk is legalább 11-14
százalékponttal maradt el 2009-ben.
A munkalehetőségek csökkenésével – és egyre jellemzőbben a támogatási rendszerek
kihasználásával – a rendszeres szociális segélyben részesítettek aránya növekszik. 2009-ben egyes
társadalmi-gazdasági szempontból perifériális térségekben a lakosságnak már negyede-ötöde
részesült rendszeres szociális segélyben, miközben a fővárosban, valamint a prosperáló északdunántúli térségekben 1000 emberből csupán kevesebb mint 15 fő. Ahol a hosszú távú munkavállalás
jószerivel lehetetlen, ott a támogatott, másodlagos munkaerőpiac által kínált lehetőségekért éles
küzdelem folyik a településen élő munkanélküliek egyes csoportjai között. Ezekben a térségekben a
közfoglalkoztatás elsődleges célja és szerepe a szociális feszültségek csökkentése, a társadalmi béke
megőrzése, a családok mindennapi megélhetésének biztosítása.

8

Bass L. és Darvas Á. (2012): 103-127.
Sain M. (2014)
10
Kemény I., Janky B. és Lengyel G. (2004), Sain M. (2014)
9
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A közfoglalkoztatás és a szociális gazdaság fejlesztését célzó intézkedések mellett egyre jelentősebb
szükség mutatkozik a gazdálkodói, a termőfölddel, a tájfenntartással, tájgondozással kapcsolatos
helyben lakók által végezhető tevékenységek ellátása, amelyek együttesen alkothatják a vidéki
foglalkoztatás és közösségfejlesztés alapjait és szükségleteit. A földet művelő, a tájat gondozó, a
természeti erőforrásokért felelősséget érző helyben lakó művelt középosztály kialakítása, kialakulás
napjainkig (2014) nem történt meg. A termőföld, mint erőforrás számos település esetében figyelmen
kívül hagyott érték, vagy már elveszett a helyben lakók számára, mivel távolban lakó tulajdonosok,
vagy a település lakói közül néhányan birtokolják. A foglalkoztatásban, azon belül az
önfoglalkoztatásban, vállalkozások működtetésében jelentős szerepe lehetne a saját tulajdonú
földbirtokkal rendelkező családi gazdaságok hálózatának, amelyet kiegészíthet a szociális
szövetkezetek és földprogramok rendszere.
Az egészségi állapotot és annak meghatározó tényezőit tekintve jelentős a területi, illetve társadalmigazdasági tényezők szerinti egyenlőtlenség hazánkban. Az egészségi állapotban észlelhető
egyenlőtlenségek a társadalmi-gazdasági fejlettség egyenetlenségei mellett, az egészségügyi ellátás
területileg eltérő színvonalával, elérhetőségével és a megelőzés hiányosságaival magyarázhatók. ÁSZ
jelentés11 megállapította, hogy az epidemiológiai adatokkal összehasonlítva az a kedvezőtlen kép
rajzolódik ki, hogy a magas halandósággal és krónikus betegségek gyakoribb előfordulásával bíró
hátrányos térségekben a legmagasabb a betöltetlen háziorvosi praxisok aránya.
A Semmelweis Terv és a 2010. évi Egészségjelentés szerint a magyar lakosság egészségi állapota
nemzetközi összehasonlításban igen kedvezőtlen, jelentősen elmarad az ország gazdasági
helyzetétől elvárhatótól. A betegségek gyakoribb előfordulása és a magas halandóság miatt a
magyarok rövidebb és rosszabb minőségű életre számíthatnak nemcsak az EU 15 országok, hanem a
visegrádi országokhoz képest is. Dr. Kopp Mária és Dr. Skrabski Árpád tanulmánya12 szerint a magyar
lakosság kirívóan rossz egészségi állapotáért, és magas halálozásáért az egészségtelen életmód
mellett a lelki magatartási tényezők alapvetően felelősek. Az EUROBAROMETER felmérés és a 2012es ÁSZ jelentés szerint a hazai lakosság mentális állapota az egész európai országok döntő
többségével összehasonlítva rosszabbnak minősíthető. A népesség jelentős részénél hiányzik a
mindennapi élet problémáival való megbirkózás képessége, széles körben elterjedtek a lelki egészség
zavarai (Népegészségügyi Program). Az EUROBAROMETER 2011. évi felmérés szerint az európai
átlaghoz képest kevesebb magyar tapasztalta a „boldogságot” vagy a „teljes életet”. 2012-ben a 151ből 104.-et foglalunk el az ún. Boldog Bolygó listán (The Happy Planet Index; HPI), amely a hosszú
távú jólléti esélyek indexei alapján rangsorolja a Föld országait. A mérőszám megmutatja, hogy az
anyagi javak előállítása milyen mértékben járul hozzá a társadalom megelégedettségéhez,
egészségéhez. A jelentés első tíz helyén 9 latin-amerikai ország és Vietnám áll, amely arra utal, hogy
az egészség és a megelégedettség nem egyenesen arányos az anyagi jóléttel.
Magyarországon, így a vidéki térségekben is az egykor még hagyományosnak tekinthető helyi
közösségek, eltűntek, vagy megbomlóban vannak. Az együttműködési készség általánosan alacsony,
ennek szemlélete, technikái is alapvetően hiányoznak. A helyi közösségekben csökken a társadalmiállampolgári részvétel. A vidéki – főleg a képzett – lakosság elvándorlása következtében egyes
térségekben a falvak, tanyák kiürülése figyelhető meg, az értelmiség nagyon kis számban van jelen.
Sok vidéki településen a helyi aktivitás nagyon gyenge, csökken az önszerveződés, a közösségi
munka társadalmi ereje, pedig ez a helyi társadalmak erejét, lehetőségeit nagymértékben befolyásolja.
A népesedési helyzet katasztrofális képet mutat, a vidéki térségek többségét elöregedés sújtja. Egyes
térségeket és településtípusokat elnéptelenedés fenyeget. A vidéki térségekből történő elvándorlás
főként az aprófalvakat, perifériákat és a keleti országrészt érinti súlyosabban. Ennek oka a vidéki
településeken, a fent említett perifériákon egyre komolyabban jelentkező foglalkoztatási és jövedelmi
viszonyokkal magyarázható. Kedvező jelenség ugyanakkor, hogy vannak olyan (városi) fiatalok, akik
jövőjüket vidéken, és a megélhetés lehetősége esetén a mezőgazdaságban, egyéb vidéki gazdasági
tevékenységekben képzelik el, illetve léteznek még gazdálkodó közösségek, ezek alakulására egyre
több új kezdeményezés indult, pl. egyházi, civil szerveződések és kamarai szinten is, ugyanakkor még
ismertek az agrártermelési, természetkímélő gazdálkodási hagyományok is.
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A háziorvosi ellátás működésének és pénzügyi feltételrendszerének ellenőrzéséről szóló Állami
Számvevőszéki jelentés
12
A magyar népesség életkilátásai, 2007
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3.4.2. A program környezeti jellemzőinek azonosítása, amelyeket
megvalósítása valószínűleg jelentősen befolyásol
Talaj
Az ország területének 80-85%-át mező- és erdőgazdasági művelésre alkalmas talajok fedik, ezért a
termőföld az ország kiemelkedően fontos erőforrása, nemzeti vagyona. A talajok állapota
összességében jelenleg még kedvező, azonban a mezőgazdálkodással érintett termőtalajokat
funkció-képességük ellátásában akadályozó és termékenységüket csökkentő olyan kedvezőtlen
degradációs folyamatok veszélyeztetik, mint az erózió, a defláció, a szervesanyag-készlet
csökkenése, a savanyodás, szikesedés, tömörödés, valamint a termőtalajok mennyiségének
csökkenése. A talajdegradációs folyamatok számos esetben a helytelen földhasználat, a talajvédelmi
szempontokat figyelmen kívül hagyó gazdálkodás miatt alakulnak ki, és a talajpusztulás mellett
terméskiesést, továbbá a termelés jövedelmezőségének csökkenését eredményezik. Számos
területen problémát jelent, hogy a termőtalaj használata meghaladja a talaj megújulási ütemét. A
talajdegradációs folyamatok közül az egyik legjelentősebb a vízerózió, ami a mezőgazdasági
területek közel harmadát károsítja, a szélerózióval veszélyeztetett területek kiterjedése mintegy 1,4
millió ha.
A mezőgazdasági művelés alatt álló talajok szervesanyag-készlete átlagosan csökken. A tápanyag
gazdálkodásban a szervestrágya felhasználása az elmúlt 50 évben jelentősen lecsökkent (a korábbi
20,5 millió tonnáról 2010-ben 6,8 millió tonnára). Ezt elsősorban az állatállomány csökkenése,
valamint a műtrágyák használatának elterjedése okozza. A műtrágya-felhasználás ugyanakkor
messze nem pótolhatja a szervesanyag-visszapótlást, a zöldtrágyázást, a növényi maradványok
visszajuttatását, de mindenekelőtt a szervestrágya-felhasználás kiesését sem. Mindezt figyelembe kell
venni akkor, amikor a biomassza energetikai célú felhasználása kerül egyre inkább napirendre.
Hazánkban az elmúlt évtizedekben évente 5-7 ezer ha nagyságú termőföld, az elmúlt 5 évben évente
átlagosan 2206 ha kerül véglegesen mezőgazdasági művelés alól kivonásra különböző célok
megvalósítása miatt, miközben jelentős a fejlesztésre alkalmas, használaton kívüli vagy alul-használt
területek száma.
A talajok állapotát a vizekhez hasonlóan számos tényező befolyásolja (pl. földhasználat, infrastruktúra
fejlesztése). A talajok állapotának értékelését nehezíti, hogy a talajpusztulással veszélyeztetett
területek országos felmérésére forráshiány miatt évek óta nem került sor, de az egyedi vizsgálatok
szerint a károsodás továbbra is jelentős területeket érint. A mezőgazdasági és erdészeti talajok
nehézfémekkel, peszticid-maradványokkal és egyéb káros anyagokkal való terheltsége elmarad a
szennyezettségi határértéktől.
A talaj a bioszféra primer tápanyag-forrása, a biomassza termelés közege. A szennyező anyagok
szűrő és detoxikáló rendszere, amely nagy pufferkapacitással rendelkezik. Hatalmas génrezervoár. A
talajban élő élőlények mennyisége és számossága meghaladja a felszín élővilágát. Egy hektár
természetes erdőben 30-35 tonna az élő biomassza mennyisége. Egy kanálnyi talajban pedig
milliárdnyi baktérium egyed található, amely akár 10 ezer különböző fajt is képvisel. A talajban lévő
mikroorganizmusok a felelősek a tápanyagforgalom 60-80%-áért. Élőlények végzik a talaj lazítását,
elhalt szerves anyag lebontását, tápelemek körforgalmának biztosítását. Segítségükkel keletkezik a
humusz, amely a talaj termőképességének legfontosabb feltétele.
Az ember a talajműveléssel ezt az ingyen szolgáltatást pusztítja el (egy intenzíven művelt
szántóföldön jó, ha 2 -4 tonna az élő biomassza mennyisége), majd pedig mesterséges
energiabevitellel próbálja pótolni az elvesztegetett értékeket. A talaj a folytonos talajmunkák, és a
fedetlensége miatt, a víz és szél eróziójának kitéve lényegesen gyorsabban pusztul mint megújul
(vajon mi a hazai érték? Európában 17-szer gyorsabb a talaj pusztulása, mint megújulása, John
Crawford) A talaj kiszántásakor annak rétegezettsége vagy megfordul vagy részben átfordul, ami
azzal jár, hogy a mélyebben lévő, anaerob körülmények uralta rétegek aerob körülmények közé
kerülnek, a felsők pedig rossz oxigénellátás közé. Az alulra került rétegekben tömeges
baktériumpusztulás indul meg, az ásványosodás lelassul. Felül a mikroorganizmusok aktiválódnak, a
lebontási folyamatok, humuszbontó folyamatok felgyorsulnak. A humusz degradációjával romlik a talaj
szerkezetesség. A szerkezetességet tovább rontja az esőcseppek, valamint a taposás mechanikai
hatása, amelyek a pórustérfogatot csökkentik. Az eketalp miatt a talaj tömörödötté válik, benne a
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fermentáló baktériumok kapnak nagyobb szerepet, amelyek toxikussá teszik a talaj ezen rétegét a
növényi gyökerek számára, így azok képtelenek ezeket a talajmélységeket használni.
Az egyik lényeges hatás a talaj bolygatása közben a talaj szellőztetése, amely két úton is hozzájárul a
szén mobilizációjához. A talaj idealizált térfogati összetételében a levegő a talaj térfogatának
egynegyedét teszi ki, másik negyede víz, 45%-a ásványi anyag, 5%-a szerves anyag. A különböző
méretű pórusokat kitöltő levegőben a szén-dioxid tartalom 6% körüli (levegőben: 0,037tf%). A
szellőztetés egyrészt ÜVHG gázok felszabadulásához vezet (szén-dioxid, metán, dinitrogén-oxid)
másrészt mivel megváltoztatja a szén-dioxid koncentrációját, s megnöveli az oxigén koncentrációt,
ezért a talajban az oxidatív folyamatok kerülnek túlsúlyba.
A szántással kapcsolatos problémák enyhítésére alkalmazott mély-lazítás (50-70 cm) ugyancsak
növeli az aerob dinamikát a talajban. Ez ugyan detoxikálja a mélyebb rétegeket, de ott is megnöveli az
oxigén jelenlétet, s ezzel mobilizálja a szenet. Látható, hogy a talajművelés nagyban megzavarja a
talaj biodinamikáját, ugyanakkor a növénytermesztésre gyakorolt hatásai egymásnak ellentmondók. A
talaj szénháztartását illetően elmondható, hogy összességében csökkenti a szerves szén
mennyiségét, s növeli a talaj szén-dioxid leadását.
Egyesek szerint a szervesanyagoknak a legjobb és leggazdaságosabb felhasználása, ha talajba
forgatásuk révén a talaj humuszvagyonát gyarapítják, hozzájárulnak a talajélet és szerkezet
fenntartásához, és a növények táplálásához. Természetes körülmények között senki sem szántja be a
talajfelszínre jutó növényi vagy állati maradványokat. Azokból élőlények közreműködésével stabil
talajmorzsák keletkeznek, amelyek biztosítják a talajképződést, s a szervesanyagok hosszú távú
hasznosíthatóságát. Ezzel szemben a talajba forgatott tarlómaradék, de akár istállótrágya is nagyon
hamar degradálódik a talajban főleg az ott folyó felgyorsított oxidáció miatt, ezért nem javítja a talaj
szerkezetességét, legfeljebb tápelemek forrásaként szolgál rövid ideig. Bizonyos körülmények között
az is előfordulhat, hogy mikrobiális bontásuk fitotoxikus anyagokat szabadít fel. A műtrágyák
megfelelnek ugyan rövidtávon tápelem forrásnak, jó hozamfokozók, de a talaj szerkezetességét nem
képesek javítani. Hosszú távon tehát nem lehet nélkülözni a talaj fenntartásához vezető
természetes folyamatokat, amelyeket a talajban élő nagy mennyiségű és változatos élet tart
mozgásban.
Teljesen nyilvánvaló, hogy amit elveszünk a talajból, azt oda vissza is kellene adni megfelelő
formában, hogy a tápelemek körforgása biztosított legyen. Ám nem elég, hogy elvesszük az
élelmiszerként megtermelt alapanyagokat, de újabban még a növényi maradványokat sem juttatjuk
vissza, hanem inkább energianyerésre használjuk fel.
Amit megettünk, és amit szükségszerűen kiürítünk, az sem kerül vissza arra a helyre ahonnan
származik. Szennyvíz lesz belőle, amelyet szennyvízelvezető rendszereken keresztül vezetünk el a
szennyvíztisztítókig, és nem kevés energia ráfordítással a szerves anyagokat elemei összetevőire
bontjuk. Mivel a talajban lévő szerves-anyagokat folyamatosan kihasználjuk, így a talajban lévő élő
biomasszától elvesszük a táplálékot, és annak mennyisége vészesen lecsökken. Míg egy természetes
erdei ökoszisztémában akár 30 tonna élő biomasszát mérhetnénk meg egy hektár területen, addig 2-4
tonna lenne ez a mennyiség egy szántóföldön vagy kertészeti kultúrában. Nos, ennek az életnek a
hiánya nagyban hozzájárul ahhoz, hogy a talaj mennyiségi és minőségi értelemben is pusztul, mi
pedig a talaj mesterséges javítására szorulunk.
Felszíni és felszínalatti víz
Hazánkban a közepes vagy annál rosszabb minőségű felszíni víztestek aránya 70-80%. A vízfolyások
8%-a, az állóvizek 18%-a éri csak el a VKI szerinti „jó” ökológiai állapotot. Ez a víz sokrétű ökológiai,
gazdasági és rekreációs funkciójából eredően jelent problémát: a víz az élővilág létfeltétele, jelenleg
azonban még mindig sok helyen befogadója a háztartásokból, településekről, mezőgazdaságból és az
iparból származó szennyezéseknek. Ugyanakkor a víz a hazai turizmus egyik fő vonzereje és a
mezőgazdasági termelés alapvető feltétele. Hazánk felszín alatti vízkészlete európai viszonylatban is
kiemelkedő jelentőségű és minőségű: felszín alatti víztesteink 68%-ban elérik a VKI szerinti „jó
állapotot”. A felszín alatti vizeket érintő hatások közé tartoznak a települési szilárd hulladéklerakókból
eredő szennyeződések (melyek az ország egész területét érinthetik), a kármentesítés alatt álló, vagy
arra váró szennyezett területek (főként az ivóvízbázisokat veszélyeztetik), valamint a mezőgazdasági
eredetű terhelések.
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Vannak olyan területek, ahol a felszín alatti vízkészleteket szinte teljesen kihasználjuk (rétegvizeknél a
Duna-Tisza köze és a Nyírség, karszt-vizek esetén pedig pl. a Dunántúli-középhegység területén). A
Duna-Tisza közi Homokhátságon a talajvíz-szint süllyedés okoz problémát. Problémát jelentenek az
engedély nélküli vízkivételek, nem csak mennyiségi szempontból, hanem mert szennyezési veszélyt
jelentenek a közepes mélységű vízadók számára. A vízkészletek, különösen a sérülékeny
ivóvízbázisok környezetének szennyeződése következtében gyakoriak a vízminőség problémák,
illetve ennek veszélyei. Jelentős mezőgazdasági eredetű terhelést jelent a felszín közeli vízadókra a
trágya és növényvédőszer használat. A felszíni vizek vízminőségi problémáit többnyire a vizek
szerves anyag és tápanyag terhelése okozza (pl. szennyvízbevezetés, diffúz mezőgazdasági terhelés
következtében). A biológiai minősítés lényegesen rosszabb, mint vizeink fizikai-kémiai vizsgálati
eredményei.
A mezőgazdasági célú vízfelhasználás (amelyen belül a legfontosabb az öntözés) az elmúlt
években kisebb ingadozást mutatott. 2007-ben az összes felszíni és felszín alatti vízkivétel mintegy
13%-át a közüzemi, 6%-át a mezőgazdasági vízkivétel tette ki. A közüzemi vízművek által termelt víz
(amelynek 94%-a felszín alatti eredetű) mintegy kétharmada sérülékeny ivóvízbázisból származik. A
klímaváltozás kapcsán felvetődik a síkvidéki vízrendszer azon hiányossága is, hogy az év egyes
részeiben a vízvisszatartás hiányában nem járul hozzá a lehetséges módon az erdőterületek
megfelelő vízellátásához.
Az ár- és belvizek által veszélyeztetett területek kiterjedése jelentős. Gyakori, hogy adott éven
belül ugyanazon a területen egyszerre jelentkezik a vízelvezetési és vízpótlási igény, folyamatosak és
jelentősek az ár- és belvízkárok. Az árvizek és a belvizek által veszélyeztetett területek együttes
kiterjedése 48.000 km2, az ország területének 52%-a, a művelt területek kétharmada.
A kül- és a belterületi vízelvezető és vízmegtartó rendszerek nincsenek megfelelőképpen
összehangolva, a lakott területek (belterületek) elöntése tekintetében az ország településeinek közel
harmada fokozottan veszélyeztetett. A települések jelentős részén nincs megfelelő vízelvezető,
illetve vízmegtartó rendszer, illetve a korábban is vízkár által veszélyeztetett területek beépítése
rendszeresen visszatérő gondot okoz.
A vizek jó ökológiai állapota szorosan összefügg az éghajlatváltozással. A vízgazdálkodásban
elsősorban extrém hidrometeorológiai eseményekre, szélsőséges csapadékviszonyokra kell
felkészülni, amelyek egyrészt fokozódó árvízveszélyt, másrészt szárazságot eredményezhetnek. Az
éghajlatváltozás következményeként várhatóan kevesebb víz áll majd rendelkezésre, különösen az
öntözés számára, de helyenként – a területi különbségek miatt – az ivóvízellátásra használt készletek
is veszélybe kerülhetnek. A kisvízi hozamok csökkenése érzékenyebbé teszi a vízfolyásokat a
szennyezőanyag-terhelésekkel szemben. Az éghajlatváltozás és a vízgazdálkodás integrált, tájszintű
– a fenntarthatóságot messzemenően figyelembevevő – megközelítése indokolt.
Táj és ökoszisztéma szolgáltatások
Természetföldrajzi adottságaink sokszínű tájak és gazdag természetes élővilág kialakulását tették
lehetővé, melyek a Kárpát-medencében egyedi ökológiai egységet képeznek. Ezen ökológiai
hálózatnak a fenntartása kiemelt fontosságú. Természetes és természetközeli élőhelyeink a
mezőgazdasági termelés szempontjából is alapvető ökológiai szolgáltatásokat nyújtanak. A biológiai
sokféleség azonban csökken, az élőhelyek, élővilág veszélyeztetett, a természetes/természetközeli
élőhelyek jelentős része mára már eltűnt, területileg feldarabolódott, s ezzel párhuzamosan az
agresszív idegenhonos fajok elterjedése jellemző.
Az Európai Unió ökológiai hálózata, a Natura 2000 területek hazánkban összesen közel 2 millió
hektár kiterjedésű, amelyen belül a gyep és szántó területek majd 1 millió hektárt tesznek ki, illetve az
erdők több mint 800 ezer hektárral részesülnek. A hazánkban előforduló 46 közösségi jelentőségű
élőhely csupán 11%-ának állapota kedvező. A 211 közösségi jelentőségű faj természetvédelmi
helyzete a következőképpen alakul: 25% kedvező, 47% nem kielégítő és 12% rossz állapotú, amely
arányokon belül a mezőgazdasági élőhelyekhez kötődő fajok természetvédelmi helyzete az európai
átlagnál is kedvezőtlenebb. Számos hazai növénytársulás, azon belül valamennyi természetes
erdőtársulás és a hazánkban megtalálható fajok 20-25%-a veszélyeztetetté vált. Természeti értékeink
nemzetközi összehasonlításban ugyanakkor ma is kiemelkedő értéket képviselnek, mert Európán
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belül egyediek - a Kárpát-medence jelentős részét felölelő Pannon biogeográfiai régió központi
területén helyezkednek el.
Az élőhelyek természetességét is vizsgálták a MÉTA Program keretében. Felméréseik szerint hazánk
17%-át borítja természetes növényzet maradványának tekinthető növényzet. Továbbá a növényzeti
örökség 2%-a természetes állapotúnak tekinthető, 27%-a természetközelinek, 50%-a közepesen
leromlottnak, míg 21%-a nagyon leromlottnak. Azaz az ország területének csupán 0,6%-át fedi
természetesnek tekinthető növényzet, további 5,6%-án természetközeli a növényzet, 8,1%-án
leromlott és további 3,0%-án nagyon leromlott. Európai viszonylatban is kiemelkedő az élőhelyeink
sokfélesége és területi jelenlétük, azonban sereghajtók vagyunk az élőhelyek állapotát tekintve.
A MÉTA program eredményei alapján a legveszélyeztetettebb élőhelyek az alábbiak: homoki- és lösz
erdőssztyepp tölgyesek, lápi zsombékosok, régi fajtájú, hagyományos gyümölcsösök, alföldi zárt
tölgyesek, patakparti és lápi magaskórósok, fáslegelők és fáskaszálók, löszfalak, üde és kékperjés
láprétek, hegyi rétek, láperdők, félszáraz gyepek és sziki tölgyesek. További biodiverzitást
veszélyeztető tényező az élőhelyek csökkenése és fragmentálódása, mely a megváltozott
viszonyokhoz való alkalmazkodási lehetőségeiket is nagymértékben csökkenti.
Az MME (BirdLife Hungary) mezőgazdasági élőhelyekhez kötődő fajok országos állománytrendjeinek
2000-2012 közötti vizsgálata rámutatott arra, hogy a nemzetközi ajánlások és hazai saját vizsgálatok
alapján idesorolható 29 mezőgazdasági területekhez kötődő gyakori madárfaj közül 12 faj
esetében szignifikáns állománycsökkenés van, e fajok esetében a 2000-es állománynagyság
átlagosan 55%-a csökkent 2012-re! (Egy faj esetében sincs szignifikáns állománynövekedés.) A
nemzetközi ajánlás (EBCC) alapján készített Farmland Bird Indikator (FBI) értéke szignifikáns
csökkentést mutat Magyarországon, a csökkenés 2008 után indult be, 2012-ben a FBI értéke a 2000
évi 65.3%-a!
Az erdei élőhelyekhez kötődő fajok országos állománytrendjeinek vizsgálata rámutatott arra, hogy a
nemzetközi ajánlások és hazai saját vizsgálatok alapján idesorolható 27 madárfaj közül 11 faj
esetében szignifikáns állománynövekedés van, csak két faj esetében tapasztaltunk szignifikáns
csökkenő tendenciát.
A Farmland Bird Indikátor (FBI) alapján megállapítható, hogy azon területek amelyeket nem érintettek
AKG programok szignifikáns csökkenés állapítható meg, míg az érintett területeken kisebb mértékű a
vizsgált időszakra nézve még nem szignifikáns a változás. Az FBI 2012 évi értékei a legkedvezőbbek
azon területeken amelyek nagyobb mértékben érintettek az AKG programok által.
Épített környezet, kulturális örökség
A történelmileg kialakult településközpontok, birtokközpontok, majorságok hagyományos, – a
gazdálkodás és a takarékos életvitel hagyományaihoz illeszkedő – struktúrájának megőrzése és az
értéket képviselő – sokszor helyi védelmet is élvező – épületek örökségvédelme nem csak a
kedvezőtlen gazdasági környezet, hanem a szabályozási és a hatósági gyakorlatnak is köszönhetően,
jelentős értékvesztést szenved. Ez a problémakör nem pusztán esztétikai vonatkozású.
Támogatás és a műemlékvédelem feladatkörének korábbi zsugorítása következtében a helyi
védelemre jelölt lakó és középületeken kívül nagyütemben vesznek el az örökségvédelemre méltó
gazdasági épületek, épületegyüttesek és a hozzá fűződő tudás is a falvakban. Ezek a kulturális és
gazdasági veszteségek további kedvezőtlen folyamatokat generálnak. Jelentős tényező továbbá,
hogy az önkormányzatok szemléletben és képzettségben – megbízóként – gyakran nem tudnak a
településtervező partnerei lenni a hosszútávra előretekintő környezettudatos és komplex
vidékfejlesztés-szemléletű településtervezési célok megfogalmazásában és végrehajtásában sem. Az
önkormányzatok sokszor nem teszik meg a kellő lépéseket az épített környezet minőségének
védelméért és fejlesztéséért, pedig vidéki térségeink gazdag kulturális örökségének megőrzése, az
épített környezet, építészeti örökség, népi építészeti értékek megóvása közös érdek. Fontos továbbá,
hogy a még fellelhető építészeti hagyományok újraalkalmazásával a faluképek ismét jellegzetessé
váljanak, valamint a faluképet negatívan befolyásoló infrastrukturális elemek (pl. „kábelfödémek”
létrejötte vezetékekből) megszűnjenek.
A régészeti-történeti kutatás is egyre nagyobb figyelmet szentel a gazdálkodásra és életmódra
közvetlen bizonyítékokkal szolgáló, és még fellelhető felszíni jelenségek, tereptárgyak, növényzet,
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úthálózat stb. vizsgálatára. A tájrégészet módszereivel beazonosíthatók pl. az egykori vízgazdálkodás
elemei (csatornák, halastavak), a malomhelyek, irtásföldek vagy a közösségi és magánparcellák
rendszere, amelyek rehabilitálása, újra használatba vétele a fenntartható, környezetkímélő és
erőforrás-hatékony gazdálkodás megvalósítását jelentené.
A magyarországi épített örökségállomány színvonalát, értékeit tekintve európai, nemzetközi rangú,
azonban helyzete, állapota, tudományos eredményekre alapozott, ugyanakkor közösségi tudást és
együttműködést fejlesztő helyreállításainak hiánya, a nagyközönségnek való bemutatást jelenleg
képviselő állomány csekély aránya elmarad az európai, illetve a nemzetközi átlagtól. Magyarország
nem használja ki a kulturális örökségben rejlő erőforrásokat. Ezt a felzárkózást, az ismételt rangba
helyezést, a szunnyadó értékek kibontakoztatását kitartóan szorgalmazni kell. Szükség van a
kulturális örökségi helyszínek fejlesztésére, kibontakoztatására, a nagyközönség számára való
bemutatására, ezáltal az örökség turizmusba való minél szélesebb körű bekapcsolására.
Az elmaradott településeken, térségekben sok esetben a kulturális örökség, illetve az annak bázisán
működő gazdálkodás és turizmus lehetnek a kitörési pontok, mind a gazdaságfejlesztés, mind a
munkahelyteremtés vonatkozásában. Probléma, hogy a fejlesztések többségükben elsődlegesen nem
az értékvédelmet, az értékek erősítését és a nagyközönség számára való folyamatos hozzáférés
biztosítását szolgálják; másrészt a projektek pontszerűen valósulnak meg, holott a fenntarthatóság a
kulturális örökségi elemek vegyes bemutatásával, program-csomagokba szervezésével, táji szinten
biztosítható. Szellemi, tárgyi és épített örökségünk bemutatása, hasznosítása olyan energiaforrás,
amely a múlt emlékeire és értékeire alapozva alkalmas a jövő építésére, továbbá gazdasági
jelentőségén túl a közösségépítésben is fontos szerepet tölt be, egyben a kulturális sokszínűség
forrása.
A zöldfelületi rendszer fejlesztése nem „csupán” településökológiai, környezetvédelmi,
településesztétikai kérdés, hanem a zöldterületekkel kapcsolatos előnyök a település élhetőségének
javításán keresztül a település népességmegtartó és egészségmegőrző, rekreációs erejét, a
versenyképességét, a lakás és telekárakat is jelentősen befolyásoló gazdasági tényező is; a
zöldfelület az önkormányzati vagyon része. Annak érdekében, hogy a települési zöldfelületek
elláthassák összetett funkciójukat, mind mennyiségi (a települési zöldterületek kiterjedése 2011-ben
17,6 m2/fő volt, miközben az EU által ajánlott érték 21 m2/fő), mind minőségi szempontból (a
gondozott zöldfelület nagysága 2011-ben 15,2 ezer ha volt) további fejlesztések szükségesek.
Levegőminőség, zaj
A jó minőségű levegő az egészséges környezet alapeleme. A szennyezett levegő emberi egészséget,
vegetációt, épített környezetet károsító hatása régóta ismert. A szennyezettség okozta betegségek
gyógykezelési igénye, a fellépő terméscsökkenés, az épített környezet károsodása és az egyéb
környezeti károk (pl. savasodás, eutrofizáció) költségeinek fedezete komoly terhet jelent a társadalom
egészének, ezért a levegőminőség javítására irányuló intézkedések társadalmi szinten valós
gazdasági haszonnal járnak. Hazánkban a környezeti levegő nemzetközi összehasonlításban
közepesen szennyezettnek tekinthető. Országos léptékben a termelés és fogyasztás szerkezete, a
felhasznált energiahordozók mennyisége és minősége, az alkalmazott technológiák és nem
utolsósorban a közlekedés határozzák meg a levegőszennyező anyagok kibocsátásának alakulását.
A vidéki települések átlagos légszennyezettsége közepes, azonban az egyes térségek
szennyezettsége között jelentős eltérések vannak. A légszennyező anyagok közül a nitrogén oxidok, a
szálló por (kisméretű részecske, PM), valamint a talajközeli ózon szennyezettsége magasabb
helyenként a megengedett levegőminőségi határértékeknél. A levegő minőségét napjainkban
elsősorban a hazai közúti közlekedés és, különösen vidéki területen, a lakossági szilárd tüzelés
okozta szennyezőanyag terhelés határozza meg, de a meteorológiai helyzettől függően szerepe lehet
a nagyobb távolságról érkező szennyezésnek is. Az ipari kibocsátások hatása – a szigorú
követelmények életbe lépésével és ezek betartásával – csökkent. A mezőgazdaság (állatállomány,
műtrágya fel-használás) elsősorban az ammónia kibocsátás alakulását befolyásolja, melynél 2000 óta
kismértékű emelkedést követően újra csökkenő trend figyelhető meg. (NKP4, 2013)
Hazánkban közel 2,5 millió ember szenved allergiás megbetegedésben. A legtöbb tünetet kiváltó
hazai allergének közül az első helyen a rendkívül erősen allergizáló pollent termelő parlagfű áll. A
légköri pollen koncentráció az utóbbi két évben csökkenő tendenciát mutatott, bár ez idő alatt is még
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mindig jelentős volt az „igen magas” (>100 pollenszem/m3) pollenkoncentrációjú napok száma. Az
elmúlt évek jogszabályi változásai, a következetes ellenőrzés és a hatósági szankcionálás
eredményeként érezhetően csökkent a parlagfűvel fertőzött terület. A levegő allergén virágpor
tartalmában is nyomon követhető a parlagfűvel borított területek csökkenése az időjárási viszonyok
változásának hatásai mellett. A parlagfű-mentes környezet fenntartása folyamatosan igényli a hatóság
következetes, intenzív közreműködését. A pollenkoncentráció előrejelzése pedig elősegíti az
információhoz jutást a gyógyítás és megelőzés javítása érdekében.
A vidéki területek zajterhelése elsősorban a településeken keresztülvezető főutak mentén jelentős,
főleg a vidéki nagyvárosokban (Miskolc, Debrecen és Nyíregyháza). A vasúti közlekedésből származó
zaj elsősorban helyileg okozhat problémákat. A környezetvédelmi felügyelőségek által 2003 és 2007
között vizsgált, jelentős zajkibocsátást okozó létesítményeknek közel kétharmad része feldolgozó ipari
cég volt, ezen belül is az élelmiszergyártás ágazatba tartozó üzemek okozták a legtöbb túllépést
(38%). A feldolgozó ipar után a legtöbb zajvédelmi problémát a mezőgazdaság okozta a
terményszárító berendezések üzemeltetésével. (NVS, 2012) Új létesítmények esetében rendkívüli
fontossággal bír a zajvédelmi szempontok figyelembevétele már a tervezés során. A
településrendezés eszközei is hosszú távon determinálják az érintett lakosság zajterhelési viszonyait.
Az EU tagországokhoz hasonlóan Magyarországon is nőtt a zajforrások száma, valamint az általuk
kibocsátott zaj zavaró hatása. (NKP4, 2013)
Hulladékgazdálkodás
Az elmúlt időszakban jelentős előrelépés történt a korszerű települési hulladékgazdálkodás kiépítése
terén, teljes körűvé tétele érdekében azonban további intézkedések szükségesek. A települési
hulladékok lerakóktól történő eltérítését szolgálja a szerves hulladékok külön gyűjtése és
komposztálása. A hazai térségi kezelőrendszerek többségében alkalmazzák a komposztálást,
azonban a komposzt csak kis arányban kerül vissza a termőtalajba. A hulladékhasznosítást nehezíti,
hogy nincs igazából hazai komposzt piac, nem kellően differenciált a szabályozás, kezdetleges a
minőségbiztosítás, miközben sok adminisztratív akadály nehezíti a felhasználást. A szerves
hulladékok további meghatározó köre a települési szennyvízkezelésből keletkezett iszap, melynek
mintegy 30%-a mezőgazdasági felhasználásra kerül. További problémát jelent még mindig az illegális
hulladéklerakás, a hulladékkeletkezés megelőzése tudatosságának hiánya.
Hulladékgazdálkodási Információs Rendszer (HIR) adatai szerint a mezőgazdasági és élelmiszeripari
hulladék mennyisége erőteljesen csökkenő tendenciát mutat. A HIR adatai alapján 2011-ben 744 ezer
tonna mezőgazdasági és élelmiszeripari hulladékot kezeltek hazánkban. Ez a mennyiség a 2004-ben
kezelt mezőgazdasági és élelmiszeripari hulladéknak csupán 12%-a. Amennyiben a vizsgált
hulladékáram kezelt mennyiségére vonatkozó éves adatokat tekintjük (24. ábra), 2009 és 2011 között
az újrafeldolgozással, komposztálással hasznosított mezőgazdasági és élelmiszeripari hulladék
mennyisége növekedésnek indult. Ezzel ellentétben a lerakással ártalmatlanított hulladék mennyisége
csökkent, 2011-ben már csak 7 ezer tonna került a hulladéklerakókba. A 2009-es évhez képest
kismértékű csökkenés tapasztalható az energiahasznosítással történő égetés terén, amely csökkenést
növekedés vált fel 2011-re, amikor is az energiahasznosítással történő égetéssel kezelt
mezőgazdasági és élelmiszeripari hulladék mennyisége meghaladta a 2009-es év mennyiségi adatát.

MELYEK ÖN SZERINT A LEGFONTOSABB KÖRNYEZETI ÁLLAPOTRA
VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK A VP SKV VONATKOZÁSÁBAN? MILYEN
JAVASLATAI VANNAK A KÖRNYEZETI ÁLLAPOTRA VONATKOZÓAN?

3.4.3. A program által érintett környezetvédelmi érdekek érvényesítésének főbb
akadályai, ezzel kapcsolatos konfliktusok összefoglalása
A Nemzeti Vidékstratégia és több hazai, nemzetközi tanulmány által is kiemelt vidék-város kapcsolat
megváltozása több szempontból is kiemelést érdemel. Egyrészt jelentős mértékben leépült a vidék
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városellátó funkciója a mezőgazdasági, alapanyag- és élelmiszerellátás terén. Ki kell emelni azonban,
egy másik nagyon lényeges szempontot, mégpedig, hogy számos vidéki településen a termőföld
tulajdonosai is a közelebbi, távolabbi városokban laknak. A tulajdonosi kör eltávolodásának és
változásának két környezeti szempontból is lényeges következménye van:
(1) a városi/távoli termőföld tulajdonosi szemlélet meghatározó részét képezi a termőföld,
elsődlegesen befektetési célú termelőeszközként történő hasznosítása, ahol elsődleges
cél a ráfordítások minél nagyobb mértékű megtérülése.
(2) a városi/távoli termőföld tulajdonos kötődése a földjének környezetéhez, kapcsolata a tájjal
minimális szintre csökkenhet, ez által nem motivált annak sajátosságait megismerni sem,
sem pedig alkalmazkodni az adottságaihoz a gazdálkodás alakítása során, a földterület
és környezetének értékeinek megismerése és gyarapítása sem várható el így tőle, csak
gazdasági érdekek mentén megszólítva (lásd kifizetési, ill. támogatási rendszer motivált
gazdálkodás)
Bár Magyarország területének jelentős része kedvező agro-ökológiai feltételekkel rendelkezik,
nem mindenhol az adottságoknak, a környezetérzékenységnek megfelelő a földhasznosítás, a
művelés intenzitása. Ezzel összefüggésben pedig folyamatosan jelentkeznek művelési kockázatok,
környezeti és a mezőgazdasági károk. Az ökológiailag (gazdaság és táj szinten) zárt gazdálkodási
modellek helyett nyílt iparszerű rendszerek és folyamatok jellemzők, amelyek ipari és gazdasági
kiszolgáltatottsági kockázata nagyon magas fokú.
A társadalmi és gazdasági fejlődés követeztében a művelés alól kivont területek folyamatos
növekedésével – mely napjainkban már hazánk teljes területének 21%-át is meghaladja a KSH
adatai szerint – a mezőgazdasági földterületek és a zöldfelületek kiterjedése csökken. A zöldfelületek
elaprózódnak, a köztük lévő funkcionális kapcsolat megszűnik, az ebből adódó káros hatások
erősödnek. A hagyományos – a táji-természeti adottságokhoz alkalmazkodó – gazdálkodási módok
háttérbe szorulásával a biológiai sokféleség mellett a hazai tájak változatossága is csökken. Az e
gazdálkodási módokhoz kötődő tájértékek funkciójukat elvesztve a helyi közösségek számára egyre
kevésbé jelentenek értéket, ezért állapotuk romlik, számuk csökken.
A hazai szántóterületek természeti értékeit elsősorban a művelés intenzifikációja, esetenként az
okszerűtlen, és nem célzott vegyszerhasználat, és a hagyományos művelési módok eltűnése
veszélyezteti. A szántóföldi művelés szegélyterületei – melyek a mezőgazdasághoz kötődő ökológiai
folyosórendszer fontos elemei – sok esetben a területalapú támogatások áldozatául estek. A
gyepterületek kedvező természeti állapotban történő megőrzését napjainkban leginkább az
alulhasznosítás, az alullegeltetés veszélyezteti. A támogatási rendszer földhasználati torzító hatásai,
valamint a legelőállat-állomány folyamatos csökkenése sok helyen a gyepterületek felszántását, a
művelési ág megváltoztatását okozta. A vizes élőhelyek területének csökkenését elsősorban a
kedvezőtlen vízgazdálkodás, vízelvezetés és a feltöltések okozták, melyek esetenként szintén
összefüggésbe hozhatók a területalapú támogatások igénybe vételének kötelezettségeivel. A
területalapú kifizetések háromszor nagyobb forrásösszege a Vidékfejlesztési Program célkitűzéseivel
ellentétes hatásokat eredményezhet egyes vidéki területeken.
A hazai erdők területe növekszik, természeti állapota javul. Az erdőgazdálkodásban a körzeti
erdőtervezésnek, a Nemzeti Erdőprogramban foglaltaknak és az erdőfelügyeleti rendszernek
köszönhetően erősödik a fenntarthatóság szempontjainak figyelembe vétele (különösen a közjóléti és
a védelmi rendeltetésű erdőkben). Az erdők 63%-a gazdasági, 37%-a pedig közjóléti és védelmi
rendeltetésű. Az erdőtelepítések, az erdők állománynevelése, a természetközeli erdőgazdálkodási
módszerek terjedése jelentős vidéki foglalkoztatási kapacitást jelent. Gondot jelent, hogy e téren
gyenge a közbiztonság, jelentős mértékű a falopás, illegális kitermelés, melynek esetenként nagy
értékű erdők esnek áldozatul.
2009-ben a villamos energia termelés 8 %-a származott megújuló forrásból, aminek kétharmada tűzifa
és rönkfa eredetű. E hasznosítási mód a megújuló alapú hő- és villamos energia termelésen belül a
legkedvezőtlenebb környezeti teljesítményértékekkel rendelkezik. Különösen természetvédelmi
szempontból hordoz környezeti kockázatokat és gerjeszt környezeti konfliktusokat az intézkedés, mely
nem segíti az erdők természetvédelmét, a természetközeli faösszetételű erdők megtartását, a
zöldfelületek mozaikosságának növelését, a tájkép megóvását, a táji értékek optimális hasznosítását,
a biológiai sokféleség megóvását. Mindezek alapján az erdei biomassza (tűzifa) alkalmazását
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minimalizálni szükséges és törekedni kell a tarvágások elkerülésére, ugyanakkor a szálaló
fakitermelés preferálására.

MELYEK ÖN SZERINT A LEGFONTOSABB AKADÁLYOK A VP-HEZ KAPCSOLÓDÓ
KÖRNYEZETI ÉRDEKEK TEKINTETÉBEN?

3.4.4. A program által érintett fennálló környezeti konfliktusok, problémák
leírása és mindezek várható alakulása, ha a VP nem valósulna meg
Az üzemszerkezet duális, amelyben nagyszámú törpegazdaság és kisszámú, de a termőterület nagy
részét használó, a közvetlen támogatások zömét igénybevevő nagygazdaság „versenyez”. A
termelésben a nagybirtokok váltak dominánssá. A birtokrendszer túlkoncentrált, a tulajdoni szerkezet
elaprózott. A mezőgazdaság termelési szerkezete a két főágazat – a növénytermesztés és az
állattenyésztés – tekintetében az utóbbi rovására megbomlott, az állattenyésztés ma már a
kibocsátásnak csak a 35%-át adja, miközben az agrárium harmadik fő területe, emellett a kertészet
termelése is jelentősen csökkent. A termelési szerkezet – üzemstruktúrától függetlenül – a nagyüzemi
kultúrák és a tömegtermelés irányába tolódott el, egyoldalú nagyüzemi fejlesztési irányt vett. Ökológiai
adottságaink kihasználása háttérbe szorult, a mezőgazdaság egyre kevesebb embernek ad
megélhetést.
Magyarországon az agrár-ökoszisztémák és vidéki területeken jelentkező legnagyobb veszélyek:
·
·
·
·
·
·
·
·
·

a támogatások torzító hatásainak fennmaradása,
a nem fenntartható gazdálkodási módok fennmaradása,
a nem megfelelő agrotechnikai eszközök alkalmazása,
a védettségi kategóriák, a világörökségi helyszínek mint akadályozó tényezők és nem mind
értéktényezők jelennek meg a helyiek vagy a fejlesztők, a politikusok szemében,
az élőhelyek csökkenése, feldarabolódása, megsemmisülése,
a hagyományos tájszerkezet és a tájjelleg fenntartásához szükséges tevékenységek
támogatásának hiánya,
a nem védett tájak, ökológiai, esztétikai és kulturális értékeinek eltűnése,
nem a táji adottságokhoz illeszkedő, azokat figyelembe vevő gazdálkodás térnyerése,
a vidéki területek, tájak népességmegtartó képességének romlása és végül a térségek
elnéptelenedése.

A tájhasználat, a területfelhasználás, tájkezelés mindig arra irányul, ha áttételesen is, hogy valamilyen
ökoszisztéma szolgáltatást (adományt! – Báldi A., 2011) vegyünk igénybe. Az ökoszisztéma
„szolgáltatások” (helyesebben adományai) tekintetében az erdő és mezőgazdasági területeken a
kívánt produkció (elsődleges produkció) egyre inkább az emberi szükségletek szolgálatába van állítva,
így a tendencia erősödése esetén a VP hiányában azok egyre kevésbé elérhetők el más fajok
számára (Foley at al, 2005; Horváth et al, 2013).
Az egyre intenzívebb földhasználat elveszi az alapjai a fenntartó és szabályozó ökoszisztéma
szolgáltatásoknak. Ez a tendencia lokális érdeknek tűnhet, de mára már globális méretekben zajlik
(Robertson és Swinton, 2005). A jövőben várhatóan azok az országok lesznek több szempontból is
versenyképesek, amelyek képesek megőrizni a táj ökoszisztéma szolgáltatásait, azaz a produkcióra
képes stabil, életképes ökoszisztémákat fenntartják.
A szárazföldi ökoszisztémák szolgáltatásai esetében az elmúlt 50 évben a földhasználati és
felszínborítási változások mögött lévő érdekek és mozgató rugók mondhatók a legjelentősebb
hajtóerőnek. Ennek megfelelően az ökoszisztémák állapotromlásának, szolgáltatásainak és a
biodiverzitás csökkenésének megállítását célzó tájszintű (táji léptékű) programok kiemelt
fontosságúak (Sanderson et al. 2002; idézi Horváth et al. 2013)
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A gazdasági növekedésként értelmezett fejlődés hatásait és további várható következményeit
vizsgálta a Millennium Ecosystem Assessment 2005-ben lezárult kutatása. A MEA legfontosabb
üzenete: A Föld természeti tőkéjének felélésével kockáztatjuk, hogy az ökoszisztéma szolgáltatások a
jövő generációkat fenntartsák. Megfordíthatjuk a folyamatot, de csak a jelenlegi kormányzási,
jogalkotási és irányítási gyakorlat alapvető megváltoztatásával. Négy olyan irányítási rendszer típust
elemeztek a kutatás során, melyek mentén becsülhető az ökoszisztéma szolgáltatások jövője.

GLOBÁLIS IRÁNYÍTÁS
(Global Orchestration)
Vezérlő értéktényezők:
·
Liberális gazdaság
·
globálisan összekötött társadalom
·
az ökológiai problémák reaktív megközelítése
·
erőfeszítések a szegénység csökkentésére
Várható következmények:
·
legnagyobb gazdasági növekedés
·
legkisebb emberi populáció 2050-re

ERŐBŐL VALÓ KORMÁNYZÁS
(Order from Strength)r
Vezérlő értéktényezők:
·
a nemzetek csak a saját érdekeiket nézik
Várható következmények:
·
kevés figyelem a közjavakra
·
regionalizált világ
·
az ökológiai problémák reaktív
megközelítése;
·
legalacsonyabb gazdasági növekedés;
·
legnagyobb emberi populáció 2050-re

MOZAIKOS ALKALMAZKODÁS
(Adapting Mozaic)

TECHNO-KERT
(Techno Garden)

Vezérlő értéktényezők:
·
életképesség
·
táj, mint alapegység
·
alkalmazkodás, regionálitás
Várható következmények:
·
táj, vízgyűjtő szintű döntések;
·
erős lokális intézményrendszer és oktatás;
·
az ökológiai problémák proaktív megközelítése;
·
gazdasági növekedés kezdetben szerény, később nő;
·
emberi populáció 2050-re közel azonos az előzővel
(nagy)

Vezérlő értéktényezők:
·
technológiai eredményesség
·
technológiai fejlesztés és vezérlés
Várható következmények:
·
globálisan összekapcsolt, fejlett
technológián alapuló világ;
·
manipulált ökoszisztémák;
·
proaktív problémakezelés;
·
emberi populáció közepes

5. táblázat

A Vidékfejlesztési Program megvalósulásában rejlő
tendencia elemek a megvalósítástól függően

Várhatóan érvényesülő tendenciák várható kombinációja abban az esetben, ha a
Vidékfejlesztési Program nem valósulna meg

MEA (2005) által elemzett irányítási rendszerek jellemző értékei és következményei

5. ábra A mozaikos alkalmazkodás irányítási rendszer alkalmazása esetében minden szolgáltatás
típus jobb állapotban lenne 2050-ben, mint jelenleg (forrás, MEA 2005)
A mozaikos alkalmazkodás irányítási rendszere jól mutatja, azt az alapvető irányítási
törvényszerűséget, hogy a szabályozás és a vezérlés nem távolodhat el végtelen mértékben
egymástól, mert minél nagyobb a távolság köztük, annál nagyobb és annál késedelmesebb
visszacsapás jön létre a negatív visszacsatolás működése miatt. A táj, mint élet-térkategória,
alkalmas arra, hogy a helyi lakosság és az önkormányzás számára áttekinthető keretet jelent a
társadalom, helyi közösségek és az ökoszisztémák állapotának, az azokat érintő hatásfolyamatok
azonosítására és kezelésére. Ehhez azonban megfelelő belső kapcsolatokra és természet-ember
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viszonyrendszer helyre állítására van szükség (lásd 3. ábra). Az ökoszisztéma szolgáltatások
működésének és összefüggéseinek megértése a tájban a legátláthatóbb a helyi közösségek számára.

Ökoszisztéma szolgáltatások

Támogató
(habitat)
·

Tápanyag
körforgalom

·

Talajképzés

·

Elsődleges
produkció
…

·

Ellátó
· Élelmiszer
· Fa és rost anyag
· Üzemanyag
· …
Szabályozó
· Éghajlat,
mikroklíma
szabályozás
· Árvízszabályozás
· Betegség-egészség
· Víztisztítás
· …
Kulturális
· Esztétikai,
· Lelki,
· Oktatási, nevelési
· Pihenés,
kikapcsolódás
· …

Életminőség összetevői
Biztonság
· Személyes
· Biztonságos készletelérés
· Biztonság a katasztrófától
A lapvető anyagi javak az
élethez
· Megfelelő megélhetés
· Elegendő táplálék
· Menedék
· Javak elérése
Egészség
· Erő
· Jó közérzet
· A tiszta vízhez és
levegőhöz való hozzáférés

A választás
és cselekvés
szabadság
Lehetőség
egyéni és
közös célok
elérésére

Jó társas, közösségi
kapcsolatok
· Társadalmi összetartás
· Kölcsönös tisztelet
· Képesség, hogy másokon
segítsünk

6. ábra Az ökoszisztéma szolgáltatások és az életminőség összefüggése (forrás: MEA, 2005)
Fennáll a veszélye, hogy elveszítjük a helyben, a tájban megjelenő gazdag kapcsolatrendszerünket,
szétfoszlik a helyhez kötő viszonyrendszerünk. A tájjal, a hellyel közvetlen kapcsolatban állunk, míg a
globális térrel való kapcsolatunk közvetett. A helyben végzett cselekedeteink következményei
közvetlenül helyben jelentkeznek, s ezért az elkövetett tévedéseink eredményei láthatók, s
kijavíthatók, addig a térben valahol magvalósuló tevékenységeinket más ellenőrzésére bízhatjuk csak.
Amit nem érzünk, nem látunk közvetlenül, számunkra olyan mintha nem is létezne, olyan amelyért
nem tartozunk felelősséggel, elszámolással. A visszacsapás, pedig attól függetlenül, hogy tudomásul
vesszük-e vagy sem, biztosan bekövetkezik, de mivel közvetlen fenyegetését nem érzékeljük, nem
törődünk vele. Így figyelmen kívül hagyjuk a negatív visszacsatolást. (Gyulai, 2008)
A vidéki (területi) fejlődés olyan strukturális változás, a mely következtében a gazdasági, a
kulturális, a politikai, az ökológiai és más tényezők viszonyrendszere, kapcsolatrendszere
fejlődik, amely a megőrzés és a fejlesztés helyes mértékének irányába ható folyamatos
előrehaladást kell, hogy jelentsen. Az életértékek mentén elkötelezett fejlesztés eredményezhet
csak fejlődést, területi, vidéki fejlődést.
Akkor beszélhetünk a fejlesztés eredményeképpen fejlődéséről, ha legalább megőrizzük, sőt
javítjuk a környezet, a táj eltartó képességét, az élőhelyek, élőlények egészségét és az ember
fizikai, szellemi, lelki egészségét. Amennyiben nincs tekintettel a fejlesztés ezekre a központi
értékekre, akkor nem fejlődésről, hanem hanyatlásról, rombolásról, de legalábbis problémák
gyártásáról beszélünk. Az területfejlesztés, amely a fejlődésben elmaradott térségeken úgy akar
segíteni, hogy figyelmen kívül hagyja a megőrzés és a fejlesztés között fennálló helyes mértéket, csak
a problémák halmozásában és kitágításában ér el eredményeket. A kizárólagosan versenyre alapozott
fejlesztés, a gazdasági növekedés mindenáron való hajszolása lehetetlenné válik, ha az a mérték és
az értékek figyelembe vétel nélkül történik. Ilyen mérték a környezet, táj eltartó képessége, de az
élőhelyek, élőlények tűrőképessége és az emberek fizikai, szellemi, lelki terhelhetősége, mindezen
élők rendszerének rezilienciája (rugalmas ellenálló képessége).
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MELYEK ÖN SZERINT A LEGFONTOSABB KÖRNYEZETI KONFLIKTUSOK A VPHEZ KAPCSOLÓDÓAN?

3.5. A VP megvalósulásával közvetlenül vagy közvetve környezeti hatást
kiváltó intézkedések
A Programban szereplő intézkedéseket közvetett és közvetlen környezeti hatást előidéző típusokba
soroltuk be a hatások értékelését megelőzően.

3.5.1. A természeti erőforrás közvetlen igénybevételét vagy környezetterhelés
közvetlen előidézését jelentő intézkedési típusok a Programban
Természeti erőforrás közvetlen igénybevételére és környezetterhelésre befolyással lévő
hatótényezőket tartalmazó műveletek:
4.1.5. Versenyképesség javítása az állattenyésztési ágazatokban
4.1.6. Energiafelhasználás hatékonyságának javítása az állattenyésztési ágazatokban
4.1.7. Fiatal Gazdálkodók technológiai fejlesztésének támogatása az állattenyésztési
ágazatokban
4.1.9. Kertészeti versenyképesség javítása
4.1.10. Az energiafelhasználás hatékonyságának javítása a kertészeti ágazatokban
4.1.11. Fiatal Gazdálkodók kertészeti technológia- és eszközfejlesztése
Hatótényezők jellege: a választott technológia és eszköz, illetve ezek fejlesztése meghatározza a
környezeti szempontok figyelembevételének a természeti erőforrás
igénybevételét és a környezetterhelést is beleértve.
4.1.1 A vízkárelhárítás hatékonyságának javítása - vízvisszatartás létesítményeinek támogatása
4.1.2. Meliorációs beavatkozások mezőgazdasági területeken
4.1.3 Vízfelhasználás hatékonyságát javító öntözéses gazdálkodás fejlesztése
4.1.4 Fiatal Gazdák öntözéses gazdálkodásának üzemen belüli fejlesztése, meliorációs
beavatkozások
Hatótényezők jellege: a helyi megoldások során elfoglalt és megváltozott funkciójú területek
igénybevétele mellett, a vízhasználat módja és mértéke, a vízelvezetés,
vízmegtartás megoldásai, illetve a kiválasztott megoldások milyen eredetű víz
felhasználására irányulnak (megtartott, felszíni, felszín alatti stb.)
5.1.1. Éghajlatváltozáshoz kapcsolódó és időjárási kockázatok megelőzését szolgáló
beruházások támogatása
Hatótényezők jellege: speciális, a vízlevezető árkok készítéséhez szükséges munkagép beszerzése
és korszerűsítése (használatuk)
4.1.13. Agrár-innovációs Operatív Csoportok innovatív projektjeinek megvalósításához
szükséges beruházás támogatása
4.1.14. Fiatal Gazda agrár-innovációs operatív csoportok innovatív projektjeinek
megvalósításához szükséges beruházás támogatása
Hatótényezők jellege: a választott innovációs megoldás, illetve ezek fejlesztése meghatározza a
környezeti szempontok figyelembevételének a természeti erőforrás
igénybevételét és a környezetterhelést is beleértve.
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4.2.5. A REL együttműködések mezőgazdasági termékértékesítéshez kapcsolódó projektjei
beruházásainak támogatása
4.2.1. Mezőgazdasági termékek értéknövelése
4.2.2. Erőforrás-hatékonyság elősegítése a feldolgozásban
4.2.3. Borászat termékfejlesztésének és erőforrás-hatékonyságának támogatása
4.1.12 Kis méretű gabonatárolók és gabonaszárítók építése, energiahatékonyságuk fejlesztése
7.2.1. Kisméretű infrastruktúra fejlesztés a vidéki térségekben
6.1.1. A fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtott induló támogatás
6.2.1. Nem mezőgazdasági tevékenységek elindításának támogatása
6.3.1. Mezőgazdasági kisüzemek fejlesztése
6.4.1. Nem mezőgazdasági tevékenységek fejlesztése
7.4.1. Alapvető szolgáltatások fejlesztése
14.1.1. A tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti támogatás
Hatótényezők jellege: a választott építési megoldás, technológia és eszköz, illetve ezek fejlesztése
meghatározza a környezeti szempontok figyelembevételének a természeti
erőforrás igénybevételét és a környezetterhelést is beleértve.
4.4.2. Élőhelyfejlesztési célú nem termelő beruházások
4.4.3. Vízgazdálkodási beruházások
Hatótényezők jellege: Inváziós növényfajok visszaszorítása gyepterületeken. Tartós zöldugar
létesítése szántóterületeken. Gyeptelepítés. Sövény telepítése mezőgazdasági
táblák szegélyein. A madárbarát betakarítási módszerek eszköz és
berendezések beszerzése és alkalmazása. Területi vízvisszatartást szolgáló
vízi létesítmények kialakítása fejlesztése. Erózióvédelmet biztosító
létesítmények kialakítása. Partmenti pufferzóna kialakítása.
8.1.1. Erdősítés támogatása – horizontális
8.6.3. Erdőgazdálkodási Innovációs Operatív Csoport együttműködési projektek kísérleti
fejlesztései
8.2.1. Agrár-erdészeti rendszerek létrehozása – horizontális
Hatótényezők jellege: telepítés módja szerint erdősítés (előkészítés, kivitelezés módozatai, vetés,
csemete alkalmazása), faültetvények fafaj választás, alkalmazás és telepítés
módja, helykiválasztás, facsoportok, fasorok telepítésének módja, kivitelezése
és ápolási munkálatok
8.6.3. Erdőgazdálkodási Innovációs Operatív Csoport együttműködési projektek kísérleti
fejlesztései
8.3.1. Az erdőgazdálkodási potenciálban erdőtüzek, természeti katasztrófák és
katasztrófaesemények által okozott erdőkárok megelőzése
8.4.1. Az erdőgazdálkodási potenciálban okozott erdőkárok helyreállítása
8.5.4. Az erdei ökoszisztémák környezeti értékének növelését célzó beruházások – agrárinnovációs Operatív Csoportok együttműködésében megvalósuló projektek gazdálkodói
kísérleti modelljei
8.5.1. Az erdei ökoszisztémák ellenálló képességének és környezeti értékének növelését célzó
beruházások
8.5.2. Az erdei ökoszisztémák térítésmentesen nyújtott közjóléti, turisztikai funkcióinak
fejlesztése
Hatótényezők jellege: területkiválasztás, alkalmazott fajok, fajták, művelési és ápolási módszerek és
munkálatok, kiegészítő létesítmények előkészítése, építése, fenntartása
8.6.1. Erdészeti technológiákra, valamint erdei termékek feldolgozására, mobilizálására és piaci
értékesítésére irányuló beruházások
8.6.2. Erdei termelési potenciál mobilizálását szolgáló tevékenységek
Hatótényezők jellege: ápolási és hasznosítási módok megválasztása és alkalmazása
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10.1.1. Agrár-környezetgazdálkodási kifizetések
10.2.1. Állati Genetikai erőforrások megőrzése támogatás
10.2.2. Növényi Genetikai erőforrások megőrzése támogatás
11.1.1. Ökológiai gazdálkodás
12.1.1. A Natura 2000 mezőgazdasági területek tekintetében biztosított kompenzációs
kifizetések
12.2.1. Kompenzációs kifizetések erdőgazdálkodási Natura 2000 területeken
12.3.1. A vízgyűjtő-gazdálkodási tervekbe felvett mezőgazdasági területek tekintetében
biztosított kompenzációs kifizetések
13.1.1. Kompenzációs kifizetések természeti hátránnyal érintett területeken
15.1.1. Erdő-környezetvédelmi kifizetések
15.2.1. Erdészeti genetikai erőforrások megőrzése és fejlesztése
Hatótényezők jellege: művelési áganként megfogalmazott előírások alkalmazása, ezek kombinációi,
területkiválasztás

3.5.2. Környezeti következményeket kiváltó társadalmi, gazdasági folyamatokat
ösztönző intézkedés típusok a Programban
A környezeti következményeket kiváltó társadalmi, gazdasági folyamatokat ösztönző intézkedések
között két nagyobb csoportot különböztetünk meg:
·
·

Természeti erőforrás igénybevételét vagy környezetterhelést befolyásoló befektetői, termelői
vagy fogyasztói magatartás kiváltásának, ösztönzését rejtő intézkedések
Környezetterhelő vagy igénybevevő fejlesztéseket befolyásoló beruházások, fejlesztési
irányok lehetőségét rejtő intézkedések

3.5.2.1. Természeti erőforrás igénybevételét vagy környezetterhelést befolyásoló
befektetői, termelői vagy fogyasztói magatartás kiváltásának, ösztönzését rejtő
intézkedések
1.1.1 Agrárgazdasági képzések és felkészítő tréningek
1.2.1 Bemutató üzemi programok
1.2.2 Fiatal Gazda tájékoztatási szolgáltatás
1.3.1 Szakmai tanulmányutak és csereprogramok
2.1.1. Mezőgazdasági, erdőgazdálkodási és élelmiszer-feldolgozáshoz kapcsolódó
szaktanácsadás
2.1.2 Csoportos szaktanácsadás
2.1.3 Fiatal Gazdák kötelező tanácsadása
2.3.1 Szaktanácsadók továbbképzése
Hatótényezők jellege: képzések tartalma, rendszeressége, minősítések és tanácsadói, tájékoztatási
együttműködések módja, területi és hálózati elérhetősége; a bemutató
gazdaságokban a választott építési megoldás, technológia és eszköz, illetve
ezek fejlesztése meghatározza a környezeti szempontok figyelembevételének a
természeti erőforrás igénybevételét és a környezetterhelést, illetve mindezek
bemutathatóságát is.
3.1.1 Speciális mezőgazdasági termékek és élelmiszerek EU-s minőségrendszerhez történő
csatlakozása
3.1.2 Ökológiai termelés minőségrendszere
3.1.3 Magasabb minőségű mezőgazdasági termékek és élelmiszerek előállítása nemzeti
minőségrendszer keretében
3.1.4 Borok oltalom alatt álló eredet megjelölései és földrajzi jelzései EU-s
minőségrendszeréhez történő csatlakozás
3.2.1 Minőségrendszerekhez kapcsolódó előállítói, termelői csoportosulások tájékoztatási és
promóciós tevékenysége
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Hatótényezők jellege: minőségi rendszerek környezeti és fenntarthatósági tartalma, együttműködések
módja, területi és hálózati elérhetősége; a kapcsolódó bemutató helyek,
zászlóshajó gazdaságokban a választott építési megoldás, technológia és
eszköz, illetve ezek fejlesztése meghatározza a környezeti szempontok
figyelembevételének a természeti erőforrás igénybevételét és a
környezetterhelést, illetve mindezek bemutathatóságát is.

3.5.2.2. Környezetterhelő vagy igénybevevő fejlesztéseket befolyásoló beruházások,
fejlesztési irányok lehetőségét rejtő intézkedések
9.1.1. Termelői csoport és termelői szervezetek létrehozása
16.1.1. Agrár-Innovációs Operatív csoportok támogatása
16.4.1. Együttműködések támogatása a REL és a helyi piacok kialakításáért, fejlesztéséért és
promóciójáért
16.9.1. Szolidáris gazdálkodás és közösség által támogatott mezőgazdaság
16.3.1. Kis gazdasági szereplők között létrehozott együttműködések, beleértve a turisztikai
együttműködéseket
16.5.1. Együttműködésben megvalósuló fenntarthatóságot célzó tájgazdálkodás, terület- és
tájhasználat váltás ösztönzése és megvalósítása
19.1.1 Helyi Fejlesztési Stratégiák elkészítésének támogatása
19.2.1. A kedvezőtlen társadalmi, demográfiai térségi folyamatok hatásainak enyhítése
19.2.2. Helyi gazdaság megerősítése
19.2.3. A természeti erőforrásokkal való fenntartható gazdálkodás kialakítása és a
klímarezíliencia fejlesztése
19. 2.4 Innovatív aprófalu kísérleti program
19.3.1. A Helyi Akciócsoportok együttműködési tevékenységeinek előkészítése és
megvalósítása
19.4.1. Működési és animációs költségek
Hatótényezők jellege: Az együttműködések környezeti és fenntarthatósági tartalma, a működésük
során alkalmazott partnerség, részvétel módja, területi lehatárolás, célterületek
kiválasztása, a tervszerű működés és különféle gazdálkodói, települési térségi,
tájszintű és magasabb szintű tervekkel, programokkal, projektekkel való
kapcsolat, megvalósításukban való közreműködés

EGYET ÉRT-E AZ ITT MEGFOGALMAZOTT ÉRTÉKELÉSSEL,
HATÓTÉNYEZŐKKEL?
VANNAK-E TOVÁBBI JAVASLATAI VAGY KIEGÉSZÍTENI VALÓI?

3.6. A VP megvalósítása esetén várható, a környezetet érő hatásokat,
környezeti következményeket eredményező folyamatok, hatások
előrejelzése
A következő pontban a Programban megfogalmazott szükségletek és intézkedések, illetve NATURA
2000 területek esetében műveletek szerint csoportosítva mutatjuk be a megvalósítás során előre
jelezhető környezeti és fenntarthatósági következményeket, várható hatásirányokat.

3.6.1. Környezet igénybevételt vagy terheléseket okozó intézkedések
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Az SKV értékelési kritériumai alapján a következő három csoportba sorolt szempontok szerint
vizsgáltuk és fogalmaztunk meg javaslatokat a környezeti igénybevételt, és terhelést okozó
intézkedéseket.
·

erőforrások kímélete, takarékosság a fejlesztések során, a víz, az anyag és az
energiatakarékosság érvényesítése, talaj, mint ökológiai rendszer védelem, a hatékonyság
technológiai szempontjainak fejlesztése mellett;

·

kibocsátások és terhelések csökkentése, mérséklése a fejlesztések során, például a
légszennyező anyagok kibocsátásának csökkentésében, a levegőminőség javítása; szennyvíz
és a hulladék kibocsátás, termelés mérséklése;

·

a táji, domborzati adottságokhoz illeszkedő és takarékos, az ökoszisztémák állapotának
megőrzését és javítását elősegítő ésszerű és kíméletes területhasználati szempontok
érvényesítése.

Elemezve a VP struktúráját úgy döntöttünk, hogy a várható hatások körét a szükségletek rájuk
irányuló VP forrásokkal rendelkező intézkedésekkel együtt elemezzük, mert így szembetűnőbb, hogy
az egyes intézkedések és a hozzájuk rendelt források milyen irányú szükségleteket kívánnak
kielégíteni, azaz milyen körben várhatók eredmények, hatások az intézkedésektől. Értékelői
véleményünk szerint a VP keretében megfogalmazott és felvállalt szükségletekre adandó minél
teljesebb körű és eredményesebb válaszok érdekében, minden egymást erősítő (szinergikus hatású)
intézkedés összehangolására szükség van. A következő pontokban a várható hatások mellett ezekre,
az egymást erősítő intézkedésekre és kiegészítő intézkedési elemekre (pl. birtok és táj szintű tervek)
helyezzük a hangsúlyt.
Fenntarthatósági, környezeti javaslatok három témakörbe rendezve az egyes intézkedésekre
vonatkozóan a 8. mellékletben foglaltuk össze.

3.6.1.1. A környezeti elemekre hatással lévő szükségletek és hozzájuk kapcsolódó
intézkedések hatásai
(6) A kertészeti és állattenyésztési ágazat versenyképességének javítása
Szükségletre irányuló VP forrásokkal rendelkező intézkedések: M04, M06, M16, M17
A szükséglet technológiai- és eszközellátottság fejlesztési igényt jelez. A fenntartható fejlődés
szempontjából csak a konkrét technológiák ismeretében lehet megítélni a hatást. Feltételezve, hogy a
legjobb elérhető technikák kerülnek alkalmazásra, fontos kérdésként merül fel, hogy meglévő
rendszerek kerülnek-e korszerűsítésre, vagy azok mellett új kapacitások jönnek létre.
Ez a fenntarthatóság társadalmi és környezeti vonatkozásában is fontos kérdés. Ha jellemzően új
kapacitások jönnek létre, és nem építenek a meglévő kompetenciákra, kapacitásokra, akkor a régi
válik versenyképtelenné, és hátrányba hoz egy sor gazdálkodót, akik nem tudtak átállni. Környezeti
szempontból pedig új kapacitások jelennek meg, amelyek hiába hatékonyak, a meglévő üzemekhez
hozzáadódva növelik az együttes környezeti terheket. Ezen szempont miatt is kiemelkedő az értéke a
VP keretében tervezett M16 együttműködéseknek, amely az itt felsorolt intézkedések
összehangolását hozhatja. Az eredményesség egyik alapfeltétele, hogy környezeti, fenntarthatósági
szempontból is megfelelő képzésekkel, tudásátadással, tanácsadással és együttműködéssel
párosuljanak a tervezett intézkedések.
Az intézkedés ütközési lehetőséget hordoz más célkitűzésekkel. Pl. az extenzív állattartás fejlesztését
veszélybe hozhatja, ha az ezek miatt a versenyképes fejlesztések miatt versenyhátrányba kerül. A
kertészeti, gyümölcskertészeti ágazatokban az új területek kijelölése korábban felhagyott, a
természetes szukcesszió által birtokba vett területeket vehet vissza művelésbe, ezzel is csökkentve a
kedvezőbb ökoszisztéma szolgáltatást nyújtó területek arányát.
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Javaslat az intézkedés javításához: Lehetőleg a meglévő kapacitások (tudás, erőforrás, működési
tapasztalat stb.) technológiai fejlesztését kell előtérbe helyezni, figyelve arra, hogy a lehetőségek
méltányosan terüljenek szét a vállalkozások körében, ne csupán egy szűk kör számára legyenek
hozzáférhetők. Kiemelten ügyelni kell arra tájvédelmi, természetvédelmi és településrendezési
szempontból is, hogy az új intenzív kertészeti fejlesztések ne érintsenek magas ökológiai értékű
területeket.
kritériumokhoz: Natura 2000 vagy védett területek fenntartásához járul hozzá az állattartás,
példaértékű (lehet hagyományos és innovatív is) természetkímélő módszerek alkalmazása az
állattartás során
(8) Az agrárgazdaságban a vertikális és horizontális együttműködések szintjének
növelése, termékpálya-rendszerek kialakítása
Szükségletre irányuló VP forrásokkal rendelkező intézkedések: M03, M4, M06, M09, M16,
(2) Együttműködések erősítése az agrárgazdaság szereplői, a kutatás, az innováció, és
az élelmiszerlánc egyes szereplői között.
Szükségletre irányuló VP forrásokkal rendelkező intézkedések: M01, M02, M4, M08, M16,
A minőségi termelési, -feldolgozási és -értékesítési láncok környezeti és fenntarthatósági szempontból
azért is meghatározó jelentőségűek, mert rendszerszintű kezelését teszik lehetővé a környezeti,
gazdasági és társadalmi szempontoknak, kockázatoknak, minőségi követelményeknek. A kitűzött
célokkal és a környezeti rendszerekkel kapcsolatos visszacsatolások rövidebb idő alatt észrevehetők,
kezelhetőké tehetők.
Az M03 (Mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek minőségrendszerei) intézkedés környezeti
célkitűzései még nem készültek el a VP jelenleg vizsgált változatában. A megbízott szakértők és
tervezők figyelmébe ajánljuk a 2. prioritásnál írtak figyelembevételét nemcsak az M03, hanem az M09
és az M16 intézkedések kedvezményezeti és együttműködési feltételrendszerének tervezése során. A
képzéseknek, tanácsadásnak, tudásmenedzsmentnek és az együttműködéseknek ebben a
prioritásban is jelentős szerepe van az eredményesség érdekében. Élvezzen előnyt az ökológiai
gazdálkodásból származó termékek vagy más minősített termékek; illetve a részvétel REL vagy más
térségi programban (pl. natúrpark, CLLD stb.).
(10) Az éghajlatváltozás elleni küzdelem és a kiegyensúlyozott gazdálkodás biztosítása:
kockázatmegelőzés és kockázatkezelés
Szükségletre irányuló VP forrásokkal rendelkező intézkedések: M05, M16, M17.
Valóban fontos, hogy a két eszköz (megelőző kockázatkezelő intézkedések megvalósítása; biztosítási
rendszer) egyszerre kerüljön alkalmazásra, és a támogatás a kétféle intézkedést együtt követelje meg.
Helytelen lenne, ha valaki úgy venne részt a biztosítási rendszerben, hogy nem tette meg a megtehető
megelőző intézkedéseket, és szándékosan tette ki magát a nagy valószínűségű kockázatoknak.
(21) Az élelmiszer-feldolgozásban használt inputok hatékonyságát célzó beruházások
és az élelmezésbiztonság fejlesztése.
Szükségletre irányuló VP forrásokkal rendelkező intézkedések: M04, M16
Pozitív hatású intézkedéseket eredményezhet, amennyiben a hatékonyság erőforrás (elsősorban
anyag, energia és víz) takarékos használatával párosul. Az intézkedések megfogalmazásánál
javasoljuk figyelembe venni. A megbízott szakértők és tervezők figyelmébe ajánljuk még a 2.
prioritásnál írtak figyelembevételét az intézkedések kedvezményezeti és együttműködési
feltételrendszerének tervezése során.
(7) A klímaváltozás kedvezőtlen hatásainak mérséklése komplex vízgazdálkodási
beavatkozások alkalmazásával
Szükségletre irányuló VP forrásokkal rendelkező intézkedések: M04
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A szélsőséges éghajlati események hatásainak kiegyenlítésére, az aszályra a fejlesztési program az
öntözést javasolja. Az öntözés a jelenlegi mezőgazdasági szerkezet fenntartását szolgálja, és egy
erőforrásokat apasztó szerkezetet erősít meg. Ez az intézkedés nem fontolja meg az öntözéses
gazdálkodás potenciális negatív környezeti hatásait, és azt sem, hogy milyen alternatívája létezik az
öntözésnek. Ráadásul éppen az éghajlatváltozás kapcsán várható szélsőségek miatt maga az
öntözés is kérdőjelessé válhat abban a tekintetben, hogy egy aszályos időszakban biztosítható-e a az
öntözővíz a felszíni vizek ökológiai vízigényének kielégítése mellett, vagy milyen módon változik a
talajvíz szintje az öntözés hatására. Az öntözés esetében kötelező előírás a víztakarékosság lásd
1305/2013 46. cikk.
Ugyan való igaz, hogy hazánkban általában 200 mm csapadék hiányzik a vegetációs időszakban, ám
a megfelelő talajbánásmóddal ez a negatív hatás az év egészében kiküszöbölhető. Hiányzik a M16
intézkedéssel való kapcsolat, illetve a képzés, szaktanácsadási M01 és M02 forrásainak a
felhasználása és tartalmi kibővítése ezen fontos témakör eredményességének elősegítése érdekében.
Javaslat az intézkedés javításához:
Az öntözés környezetbarát alternatívája a csapadékgazdálkodás. A víz hasznosítása a csapadék
talajban való megtartásánál kezdődik. Ehhez olyan strukturális változásokra van szükség, mint a
mezőgazdasági földhasználat szerkezetének átalakítása, vagy a ma használt talajművelési technikák,
és az ehhez használt eszközök cseréje.
A víz helyben való hasznosítása javítja az ökoszisztéma szolgáltatásokat és növeli a szerves-anyag
produkciót. Amikor a vizet eltávolítjuk, akkor ezt a lehetőséget csökkentjük. A vízgazdálkodás első
lépcsője, a csapadékvíz gazdálkodás hiányzik fogalmi rendszerünkből és gyakorlatunkból. A
földhasználati technikák átalakítása, pl. mulcsozás, mélymulcsozás, csökkentet menetszámú
talajművelés, direkt vetési technikák egyszerre kímélik a talaj szerkezetét, biológiai sokféleségét és
vízháztartást. A talajban visszatartott csapadék nem folyik, párolog el a területről, és csökkenti
feladatunkat a vizek elvezetésével kapcsolatban.
Települések esetében a kertek, parkok, zöldfelületek alkalmasak a csapadékvíz gazdálkodásra, míg a
tetőkön összegyűlő csapadék ciszternákba történő elhelyezése ad lehetőséget a későbbi
hasznosításra, illetve csökkenti a hirtelen lezúduló víz okozta áradásokat.
Sokkal kisebb a probléma dimenziója, ha a megelőző lépéseket megtettük. A fennmaradó víz helyi,
vagy térségi elhelyezés és hasznosításának megoldása ezek után következik. A belterületi és térségi
vízrendezési projektek összekapcsolása esetén, a külterületen záportározók létesítésével a
vízhiányos időszakokra tartalékolhatók lennének a lehullott csapadékvizek, így a klímaváltozáshoz
történő alkalmazkodás irányába haladhatnánk.
Lehetőség a csapadékvíz helyben történő összegyűjtése, tárolása, hasznosítása is. A mélyebb
területek kimélyítésével tárolók létesíthetők, amelyek vizes élőhelyi funkciót hoznak létre, javítva a
élőhelyi diverzitást és mikroklímát, miközben az időszakos víztöbbletek sorsa is megoldódik.
Jogosultsághoz: közös összehangolt víztestet érintő kedvezményezeti együttműködésen alapuló
vízgazdálkodási terv, hatáselemzés, amelyben vizsgálni kell, hogy a tervezett beavatkozások nem
ronthatják-e a felszíni, a felszín alatti víztől függő védett ökoszisztémák vízellátását. A beruházások
csak abban az esetben támogathatók, ha azok a vizek állapotát nem rontják, és a szakszerű öntözés
a terméseredmények általános növelését is eredményezi, illetve hozzájárul a víztől függő védett
ökoszisztémák vízellátásának javításához.
A kiválasztási szemponthoz a Natura 2000, MTÉT és a védett területek érintettsége beépítendő. A
vizes élőhelyek létrehozása előnyt jelentsen,
Az intézkedés tervezése, támogatása és nyomon követése, értékelése során a vízgyűjtő-gazdálkodási
tervek és a VKI iránymutatásait figyelembe kell venni, a beruházások tájszintű koordinációjára,
értékelésére van szükség.
(15) Erdészeti potenciál megőrzése, károsodásának megelőzése és helyreállítása
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Szükségletre irányuló VP forrásokkal rendelkező intézkedések: M08, M16,
Lényeges szempont, hogy az megelőző intézkedések, illetve a helyreállítás során előtérbe kerüljön az
erdőtermészetességi mutatók és azok változásainak és hatótényezőinek nyomon követése.
(24) A mezőgazdasághoz kötődő fajok természeti helyzetének javítása (a fajok és
élőhelyek igényeit figyelembe vevő földhasználat)
Szükségletre irányuló VP forrásokkal rendelkező intézkedések: M10, M12
Jelentős pozitív hatással járó intézkedés, amelyhez EU indikátor is kötődik, valamint hazánkban a
Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület közreműködésével kialakított nemzetközi
módszertan alapján 2001 óta, egyetlen átfogó hazai monitoringként (MMM) folyamatosan zajlik,
adatsorokkal rendelkezik. Érthetetlen, hogy ennél a szükségletnél miért hiányzik az M11 és az M16
intézkedés, valamint az M01 és az M02 tartalmi összekapcsolása. Javasoljuk ezen intézkedések
szoros összehangolását a támogatási rendeletekben és képzési, tanácsadási rendszerekben.
(28) Ökológiai gazdálkodás fenntartása és fejlesztése
Szükségletre irányuló VP forrásokkal rendelkező intézkedések: M11
Jelentős pozitív hatású intézkedés, mivel nagymértékben hozzájárul a környezeti erőforrások
kíméletes használatához, megújulásához (pl. talaj), szennyező anyagkibocsátása a gazdálkodási
formák közül az egyik legalacsonyabb és területhasználati szempontból a táji adottságokhoz
illeszkedő, ugyanakkor nagy hozzáadott értékű egészséges termék előállítására kínál lehetőséget.
Érthetetlen, hogy ennél a szükségletnél miért hiányzik az M04 beruházási és az M16 együttműködési
intézkedés, valamint az M01 és az M02 tartalmi összekapcsolása. Javasoljuk ezen intézkedések
szoros összehangolását a támogatási rendeletekbe és képzési, tanácsadási rendszerekben.
Javaslat: Tudatosítani kell, hogy az ökológiai gazdálkodás nem azonos a biogazdálkodással. Az
ökológiai gazdálkodási módok környezeti, foglalkoztatási, valamint versenyképességi viszonya más és
más. Leegyszerüsítve a szintetikus trágya-anyagok és a szintetikus növényvédőszerek nélküli
gazdálkodási formákat értünk ökológiai gazdálkodás alatt, amelyek fokozottan támaszkodnak a
természetben kialakult és bevált önszabályozó folyamatokra (sőt kibontakozásukat segítik).
Szükséges ezen viszonyok tisztázása, és a támogatási súlypontok e szerinti meghatározása. A
tájszintű, vízgyűjtő szintű együttműködések erősítésére van szükség az ökológiai gazdálkodás
környezeti és piaci, társadalmi eredményességének javításához.
(29) A mezőgazdasági genetikai alapok - tájfajták, a védett őshonos és veszélyeztetett
mezőgazdasági állatfajták - megőrzése
Szükségletre irányuló VP forrásokkal rendelkező intézkedések: M10, M11, M15
Jelentős pozitív hatású intézkedés a hosszútávon fenntartható gazdálkodás genetikai alapjainak
megőrzésének lehetőségével. A hazánk és a Kárpát-medence termesztésbe vont fajainak
génkészlete, biológiai változatossága európai és világ szinten is kiemelkedő, amely megőrzése,
kibontakoztatása, fenntartó hasznosítása erkölcsi és gazdasági érték és érdek is. Érthetetlen, hogy
ennél a szükségletnél miért hiányzik az M04 beruházási és az M16 együttműködési intézkedés,
valamint az M01 és az M02 tartalmi összekapcsolása. Javasoljuk ezen intézkedések szoros
összehangolását a támogatási rendeletekben és képzési, tanácsadási rendszerekben.
Javaslatok: A megőrzés céljának megtartása mellett a fenntartható használatra kellene a hangsúlyt
fektetni. Amíg a tájhonos állatfajták tartásának és feldolgozásának kialakult egy bizonyos fokú, de még
javítandó kultúrája, ahogyan elkezdődött a helyi gyümölcsfajták kultúrába vonása, ugyanúgy fontos
lenne a kalászosok, kapás növények alkalmazásának előmozdítására is. Ezekből nagyon sokat
őriznek a génbankban, de mégis elenyésző kerül köztermesztésbe.
A genetikai alapok megőrzésénél és a fejlesztésénél sokkal nagyobb figyelmet kellene fektetni a
rezisztens fajták elterjesztésére (pl. a phytophtora rezisztens sarpo mira burgonya, bizonyos
rezisztens gyümölcs tájfajta), hiszen ezek elterjesztése jelentős környezeti teher megtakarítást
jelentene.
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(30) A klímaváltozáshoz alkalmazkodó, vízvisszatartáson alapuló vízgazdálkodás
fejlesztése
Szükségletre irányuló VP forrásokkal rendelkező intézkedések: M04, M05, M12
Pozitív hatású intézkedés, de a VP nem tartalmazza azokat a konkrétumokat, amelyek ennek a célnak
az eléréshez szükségesek. Már korábban javasoltuk a csapadékvíz-gazdálkodás fogalmának
bevezetését, és az ehhez kapcsolódó technológiák (mulcshagyásos direktvetés) meghonosítását,
illetve az ehhez szükséges ismeretek, munkagépek megszerzésének támogatását. Érthetetlen, hogy
ennél a szükségletnél miért hiányzik az M16 együttműködési intézkedés, valamint az M01 és az M02
tartalmi összekapcsolása. Javasoljuk ezen intézkedések szoros összehangolását a támogatási
rendeletekben és képzési, tanácsadási rendszerekben.
Jogosultsághoz: közös összehangolt víztestet érintő kedvezményezeti együttműködésen alapuló
vízgazdálkodási terv, hatáselemzés, amelyben vizsgálni kell, hogy a tervezett beavatkozások nem
ronthatják-e a felszíni, a felszín alatti víztől függő védett ökoszisztémák vízellátását. A beruházások
csak abban az esetben támogathatók, ha azok a vizek állapotát nem rontják, illetve hozzájárulnak a
víztől függő védett ökoszisztémák vízellátásának javításához.
A kiválasztási szemponthoz a Natura 2000, MTÉT és a védett területek érintettsége beépítendő. A
vizes élőhelyek létrehozása előnyt jelentsen.
Az intézkedés tervezése, támogatása és nyomon követése, értékelése során a vízgyűjtő-gazdálkodási
tervek és a VKI iránymutatásait figyelembe kell venni, a beruházások tájszintű koordinációjára,
értékelésére van szükség. Hiányzik a M16 intézkedéssel való kapcsolat, illetve a képzés,
szaktanácsadási M01 és M02 forrásainak a felhasználása és tartalmi kibővítése ezen fontos témakör
eredményességének elősegítése érdekében.
(31) A talajok termékenységének megőrzése, a degradációs folyamatok megelőzése
mérséklése, és a talajkímélő gazdálkodás ösztönzése
Szükségletre irányuló VP forrásokkal rendelkező intézkedések: M04, M10, M11
Rendkívül fontos kérdés, amennyiben érdemi intézkedések születnek pozitív hatású. Azonban az
érdemi intézkedésekhez sokkal alaposabb helyzetelemzésre lenne szükség. Sematikus
helyzetértékelés alapján könnyen állítható, hogy „a kedvező hazai természeti adottságoknak
köszönhetően a jó minőségű talajok aránya és a nagy termőképességű talajok kiterjedése jelentős”. A
VP helyzetértékelése tételesen a vízerózióval foglalkozik, amelyekhez értékeket is rendel. Nem rendel
azonban értékeket a szélerózióhoz, a talajban található szénkészlethez, a mezőgazdasági talajok
szénmérlegéhez, nitrogénmérlegéhez, élő biomassza készletéhez, stb.
Egy teljesebb kép érdekében muszáj megvilágítanunk, hogy ökológiai és környezeti szempontból
milyen ismérvek mentén tekinthetünk egy talajt jó minőségűnek (lásd helyzetértékelés 3.4.2. pontban)
Összefoglalva elmondhatjuk, hogy a szántóföldi és egyes kertészeti gyakorlatban alkalmazott művelés
negatívra változtatja a talajnak, mint ökoszisztémának a támogató és szabályozó szolgáltatásit. A
szén raktározása helyett csökkenti a talaj széntartalmát, és azt a levegőbe juttatja, amelynek
következtében széndioxiddal terheli a légkört. Tönkreteszi a talaj élővilágát, amelynek következtében
lelassul, vagy szerves anyag hiányában ellehetetlenül a humuszképződés. Szerves-anyag hiányában
a talaj élet mind minőségi, mind mennyiségi értelemben csökken. A szántóföldi és esetenként a
kertészeti művelés megváltoztatja a talaj vízháztartását, és tönkreteszi a talaj szerkezetét. Az év egy
részében borítatlanul hagyott felszín ki van téve a csapadék által okozott tömörödésnek, a
kiszáradásnak, és a talajból történő tápanyag kimosódásnak. A mechanikai munkával felaprított
talajszerkezet elporosodása a talaj mennyiségének pusztulásához, a por diffúz szennyezéséhez
vezet, miközben a porosodott felszín meggátolja a csapadék beszivárgását is.
A szántóföldi és egyes kertészeti kultúrák fő terményének betakarítása után lehetőség nyílik a gyomok
terjedésére, az invazív fajok megjelenésére. Szembetűnő ezeken a területeken a parlagfű elterjedése,
amely a nem kellően tisztított vetőmaggal került a területre, majd másodlagos módon terjedt szét.
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Indokolt ennél a szükségletnél az M16 együttműködési intézkedés, valamint az M01 és az M02
tartalmi összekapcsolása. Javasoljuk ezen intézkedések szoros összehangolását a támogatási
rendeletekben és képzési, tanácsadási rendszerekben.
Javaslat: Paradigmaváltásra van szükség! Ma a növényt tápláljuk tápoldatokkal, miközben a talajt, a
talajéletet degradáljuk. A növényt megfosztjuk természetes közegétől, aminek következtében az
legyengül és támadhatóvá válik a kártevők, betegségek által. A paradigma váltás lényege, hogy a
talajt, mint természete közeget regeneráljuk, azt a megújulás mértékén használjuk. A növény
egészségével a talaj egészségén keresztül törődjünk, és ezen keresztül nyerjünk egészséges
táplálékot és környezetet!
Minimum követelményként változtatni kellene az intenzív mezőgazdasági technológián, csökkenteni
kellene a táblaméreteket. A területen a mulcshagyó direkt vetés (no till, minimum till) módszereit
kellene követni, amely megakadályozná a talaj további pusztulását, növelné a vízmegtartó
képességet, javítaná a talaj biológiai sokféleségét, helyreállítaná a talaj ökoszisztéma szolgáltatásait.
(32) Okszerű növényvédőszer és tápanyag használat ösztönzése
Szükségletre irányuló VP forrásokkal rendelkező intézkedések: M10, M11
Bizonyára ez egy fontos lépés a jelenlegi szerkezet javítása érdekében, de csak egy szerkezetváltás
lehet a fenntartható erőforrás-gazdálkodás alapja. A fentiekben már utaltunk arra, hogy a legjobb
növényvédelem az egészséges növény. Ezt a természetes ellenálló képességet hordozó fajták
előtérbe helyezésével érhetjük el leginkább. El kellene gondolkodni azon, hogy vajon miért nem a
rezisztens fajták terjednek el? A kémiai növényvédelem csoportérdekei erősebbek, mint a társadalmi
érdekek? Az egészséges növény termesztésének másik eleme az egészséges talaj, és a fentebb
ismertetett fenntartható talajgazdálkodás. A harmadik eleme a különböző ökoszisztémák
önszabályozó képessége. Nyilvánvaló, hogy ez az önszabályozó képesség nem tud kiépülni, ha nagy
kiterjedésű monokultúrákat alkalmazunk. A növénytársítások, a folytonos mezőgazdaság széles
spektrumban alkalmazza a különböző fajokat, növény és állat társításokat, önszabályozó
ökoszisztémákat épít. Az ilyen rendszerek tudásigénye, hozzáadott értéke lényegesen magasabb,
miközben produktivitásban sem maradnak el az intenzív rendszerektől, ráadásul az EROEI (a kinyert
és a befektetett energia hányados) értékük lényegesen kedvezőbb.
Kérdéses, hogy a kétféle szerkezet milyen módon fér meg egymással, és mi lenne az az arány, amely
mellett az intenzív mezőgazdaság környezeti terheinek transzportja már nem jelentene elviselhetetlen
nyomást az ökológiai gazdálkodáson. Az extenzív gyümölcsök fenntartói tudják, hogy mit jelent az,
amikor szembetalálják magukat a kártevők rezisztenciájával. Az integrált növényvédelem
alkalmazásával - mely tartalmazza a megfelelő területválasztást, vetésváltást, fajta megválasztást,
egészséges, ellenőrzött szaporítóanyag használatát, agrotechnikát, növényvédelmi előrejelzést,
növényvédelmi módszer kiválasztását - kezelhető a károsítók megjelenése.
Érthetetlen, hogy ennél a szükségletnél miért hiányzik az M01 és az M02 tartalmi összekapcsolása.
Javasoljuk ezen intézkedések szoros összehangolását a támogatási rendeletekbe és képzési,
tanácsadási rendszerekben.
(34) Környezetbarát technológiák fejlesztése, öko-innováció ösztönzése
Szükségletre irányuló VP forrásokkal rendelkező intézkedések: M08, M10, M15, M16, M19
Jelentős pozitív hatású intézkedés lehetőségét hordozza, de szükséges egy fenntarthatósági
kritériumrendszer felállítása és alkalmazása, hogy mi az a technológiai fejlesztés és innováció, ami
valóban hozzájárul a fenntartható fejlődéshez.

(40) Környezeti terhelés csökkentése, a természeti erőforrásokkal való
hatékonyabb gazdálkodás és klímareziliencia
Szükségletre irányuló VP forrásokkal rendelkező intézkedések: M05, M16, M19
(11) A mezőgazdasági termelés energia-felhasználási hatékonyságának javítása
Szükségletre irányuló VP forrásokkal rendelkező intézkedések: M04, M16
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(20) Élelmiszer-feldolgozó KKV-k versenyképességét célzó fejlesztések (magasabb
hozzáadott értékű termékstruktúra) biztosítása.
Szükségletre irányuló VP forrásokkal rendelkező intézkedések: M04, M16
(35) Vidéki vállalkozások indulásának, illetve a már működő vállalkozások
hatékonyságának növelése, fenntartható működésének elősegítése
Szükségletre irányuló VP forrásokkal rendelkező intézkedések: M04, M06, M08
(43) Kis méretű gazdaságok üvegházhatású gáz kibocsátásának csökkentése
(46) Kis méretű gazdaságok erőforrás-hatékony terménytárolási megoldásai
Szükségletekre irányuló VP forrásokkal rendelkező intézkedések: M04

A természeti erőforrások fenntartható használata a helyes kifejezés és célkitűzés. Az
erőforrásokkal való hatékonyabb gazdálkodás minden gazdálkodó alapvető érdeke, hiszen
ez egy fontos versenyképességi feltétel. A magára valamit is adó vállalkozó ezért önös
érdekéből is megteszi ezt. Ezzel szemben a fenntartható erőforrás-használatnak nem
elégséges feltétele, hogy a gazdálkodó hatékonyan gazdálkodik az erőforrásokkal, a
társadalom egészének, a fogyasztóknak is hatékonyan kellene bánnia az előállított
termékekkel. Amíg a gazdaság érdekelt saját hatékonyságában, addig ellenérdekelt a
társadalmi hatékonyságban, hiszen, ha a társadalom hatékonyan fogyaszt, akkor azzal
csökkenti a keresletet.
A környezeti terhelés csökkentésének a jelentős tartalékai tehát a társadalom
fogyasztásának hatékonyságában vannak, ugyanakkor a növekedésre orientált
gazdaságnak ez nem érdeke. Ezen paradoxon ellenére erkölcsi kötelesség lenne a
megtermelt élelmiszerekkel, és más árukkal való takarékos bánásmód. Ezen szükséglet
hangsúlyos elemei tekintettel a természeti erőforrások fenntartható használatára az M04,
M06, M08, M16 és M19, illetve az M01 és M02 intézkedésekben kellene, hogy
megjelenjenek. Javasoljuk ezen intézkedések összehangolását egy VP szintű természeti
erőforrások fenntartható használatát kitűző cél meghatározása mentén.

3.6.1.2. A környezeti elemek rendszereit, folyamatait, szerkezetét, különösen a tájat,
települést, klímát, természeti (ökológiai) rendszert, a biodiverzitást érintő hatások
(14) A fenntartható erdőgazdálkodás biológiai alapjainak biztosítása, kiemelten a védett
és magas természetességű erdőkben
Szükségletre irányuló VP forrásokkal rendelkező intézkedések: M08, M15
Pozitív kedvező hatás, különösen az agár-erdészeti rendszerek létrehozása és az erdei
ökoszisztémák ellenálló képességének és környezeti értékének (természetességének) műveletek
bírnak nagy jelentőséggel és várhatóan pozitív környezeti hatásokkal. Külön ki kell emelni, hogy a
szükségleteknél a VP ugyan nem köti össze ezen intézkedéseket az M01 és az M02 műveleteivel,
azonban az intézkedés leírásánál példaértékűen emeli ki, hogy „az egyes alintézkedések - különösen
az új célú és tartalmú, a természetközeli erdőgazdálkodási módokra való áttérés kialakításának
szakszerű és sikeres elterjesztése érdekében az ezzel kapcsolatos szakmai felkészülés, valamint a
célcsoportok felé tájékoztatási és tudásátadási aktivitás jelentős fokozására és megújítására van
szükség. Ennek legfontosabb dimenziói egyebek között: a potenciális jogosultak körének felmérése és
strukturálása. Fontos a termőhely-specifikus mintakonstrukciók kialakítása, az erdőgazdálkodás
szakmai, ökológiai, pénzügyi-gazdálkodási szempontból is tudásátadási programba való célzott
bevonása (pl. bemutató gazdaság). Célzott, praktikus és közérthető népszerűsítő kiadványok,
segédletek és tudásátadási formák kialakítása: célzott és szervezett tudásátadási rendszer kialakítása
(képzés, bemutatás, helpdesk, tanácsadás, stb.)” Erre lenne szükség számos más intézkedésnél
is, ahol ezt jeleztük.
(16) Az erdő-potenciál megőrzése és helyreállítása a talaj- és erózióvédelmet szolgáló
erdőgazdálkodási módok ösztönzése révén.
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Szükségletre irányuló VP forrásokkal rendelkező intézkedések: M08
Ez egy kifejezetten pozitív hatású intézkedés, amely egyben választ ad egy sor más környezeti
problémára is. Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás elsődleges feltétele a folyamatos
erdőborítás, és az ennek megvalósításához szükséges szálaló erdőgazdálkodás. A jelenlegi vágásos
erdőgazdálkodási módok mellett nincs lehetőség az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodásra.
Erdeink java ma ugyan természetes képet mutat, ám ezen erdők ökoszisztéma szolgáltatása is
közepes mértékben sérült, amely a vágásos üzemmód alkalmazásából következő erdőszerkezeti
okokra vezethető vissza. Az erdőszerkezetet az egykorú, kevés fafajból álló állományok jellemzik. Ez
az erdőszerkezet a biológiai sokféleségen keresztül befolyásolja az ökoszisztéma szolgáltatásokat,
mivel elszegényíti a biológiai sokféleséget. Az elszegényedés oka, hogy az erdőben nagy, összefüggő
területeken egykorúak a fák, aminek a következménye az erdő aljának alacsony élőhelyi
változatossága, ami viszont az aljnövényzet fajszegénységéhez vezet. Legtöbbször hiányoznak az
öreg, nagyméretű fák, illetve a termetes holt fák az erdőkből, és az ehhez köthető életformák és fajok.
A mesterségesen alakított erdőszerkezetre vezethető vissza az erdők önszabályozó, önfenntartó
képességének a sérülése is. A zárt, egykorú lombos állományokkal borított felszíneken, a kitett
oldalakon, sekély talajon gyakori jelenség a széldöntés. A fatermesztési szempont elsősége az
ökológiai funkciókkal szemben itt is megbosszulja magát, ugyanis a sűrűn tartott egykorú fákból álló
állományok a fény felé törekedve aránytalanná válnak, és felnyúlnak. A gyökértömeg sokszor képtelen
ezt az aránytalanságot ellensúlyozni, és nagyobb széllökések esetén az állomány a dominó elv
alapján összedől. A jövőben várható szélsőséges időjárási események kapcsán nyilvánvaló az ilyen
erdők fokozott veszélyeztetettsége (sajnálatosan aktuális példa a Bükkben, Mátrában, Kőszegihegységben 2014 májusában bekövetkezett viharkár, de korábbi nevezetes károk 2008 Bánkút, 2010
június is). A kérdéses esemény bekövetkezte természetesen az erdei ökoszisztémák szolgáltatásait
veszélyezteti, csökkenti a szerves-anyag produkciót, a lombsátor hőmérséklet-mérséklő hatását, a
vízmegtartást, növeli a lefolyást, az eróziót. Ennek nyomában változatos fajösszetételű, jó potenciájú,
természetes állományok jelenhetnének meg, azonban ennek a gazdálkodó igyekszik az elejét venni,
hiszen az erőforrásai és a „bejáratott” technológia nem képes kezelni ezeket a szituációkat.
Különös figyelmet kell fordítani a klimatikusan érzékeny erdőtársulások – bükkösök, szurdokerdők,
patakparti égeresek, magas-kórósok és sztyeppmozaikos karsztbokorerdők megvédésére. A
bükkösöket elsősorban a magasabb nyári hőmérséklet, illetve a nyári csapadékhiány veszélyezteti,
amely egyrészt megmutatkozik a szerves-anyag produkcióban, az erdők vitalitásában, a kártevők
felszaporodásában. Drasztikusabb változásoknál várható ezen erdők folytonos területi
visszahúzódása. A bükkösök esetében elsődleges a szálalásra való áttérés. Ügyelni kell, hogy a
szurdokerdők zárt erdőállománya még szálalással sem kerüljön megbontásra. A patak-menti
társulások esetében a víz állandó jelenlétének a biztosítása a kritikus. Itt számos konfliktus pont van a
vízfelhasználás és a vízfolyások ökológiai vízigényének biztosítása között. A mozaikos bokorerdők
védelme érdekében a tűzesetek megelőzése, illetve a határos erdők megbontásának a tilalma
vezethet eredményre.
A szálaló erdőgazdálkodás módszere ismert (2006-ban a FAO támogatásával elkészült a kézikönyve a
Honvédelmi Minisztérium Budapesti Erdőgazdaság ZRT, az IUCN és a Pro Silva
együttműködésében). A módszer tehát rendelkezésre áll, egyedüli akadálya, hogy a megszokások,
begyakorolt ismeretek, és a tévhitek a módszer gazdaságosságával kapcsolatban akadályozzák
bevezetését. Ugyanakkor bizonyított, hogy ez a módszer biztosítja az ökoszisztéma szolgáltatások
legjobb együttes megvalósulását, így nem kell lemondani a folyamatos faprodukció hasznosításáról
sem.
Érthetetlen, hogy ennél a szükségletnél miért hiányzik az M16 együttműködési intézkedés, valamint az
M01 és az M02 tartalmi összekapcsolása. Javasoljuk ezen intézkedések szoros összehangolását a
támogatási rendeletekbe és képzési, tanácsadási rendszerekben.
(18) Az ország erdőborítottságának és fásított területeinek növelése.
Szükségletre irányuló VP forrásokkal rendelkező intézkedések: M08
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Ez egy jelentős pozitív hatású intézkedés, természetesen nem mindegy, hogy milyen módon történik.
Nagyon pozitív kezdeményezés, hogy a spontán erdősülési szukcesszió legyen a kiindulási alap, és
erre épüljenek fel a természetszerű erdők.
Érthetetlen, hogy ennél a szükségletnél miért hiányzik az M16 együttműködési intézkedés, valamint az
M01 és az M02 tartalmi összekapcsolása. Javasoljuk ezen intézkedések szoros összehangolását a
támogatási rendeletekbe és képzési, tanácsadási rendszerekben.
(19) Az erdők közjóléti és turisztikai potenciáljának
Szükségletre irányuló VP forrásokkal rendelkező intézkedések: M08, M15, M16
Ez egy indokolt intézkedés, abban az estben, ha nem rontja az erdők ökológiai állapotát, ezért ki kell
dolgozni egy olyan feltételrendszerét a jóléti célú fejlesztéseknek, amelyek garantálják, hogy az
ökológiai funkciók ne sérüljenek. Érthetetlen, hogy ennél a szükségletnél miért hiányzik az M01 és az
M02 tartalmi összekapcsolása. Javasoljuk ezen intézkedések szoros összehangolását a támogatási
rendeletekbe és képzési, tanácsadási rendszerekben.
(25) A zöld infrastruktúra fejlesztése, az ökológiai hálózat koherenciájának javítása
Szükségletre irányuló VP forrásokkal rendelkező intézkedések: M10, M15
Jelentős pozitív hatással járó intézkedés, azonban több tendencia sem támasztja alá ennek a
megvalósulását. A zöld infrastruktúra az ökológiai hálózat minden kulcsfontosságú (nagy kiterjedésű,
egybe függő élőhelyek) és fontos kisebb (a legkisebb fragmentumok: árokpart, mezsgye, fasor, park,
zöld tető, zöld fal, stb.) elemét magába foglalja. A jelentősnek számító elemek valamilyen szintű
védelmet élveznek, védett területek, vagy a NATURA 2000 hálózat részei. A baj az stepping stones
alkotókkal van, amelyek kis kiterjedésű, többnyire már rontott fragmentumok.
Az előző évszázad ötvenes és hatvanas éveinek ipar-, és mezőgazdasági politikája miatt sok,
korábban művelt mezőgazdasági terület marginalizálódott, minden használat nélkül maradt és
megindult a természetesség felé. Ezek a területek szolgáltak stepping stones-ként a jelentős ökológiai
hálózati elemek között. Ezek használatba vonását a területalapú támogatási kifizetések indították el,
és bár sok területen ma sem folyik intenzív mezőgazdasági termelés, a terület valamilyen szintű
„gondozását” megkövetelik a támogatásért cserébe. A terület gondozása, sokszor a szárzúzóval
történő kezelést, vagy a felégetést jelenti, és végeredményben csökkenti az ott kialakult biológiai
sokféleséget. Ezek a marginalizált területek lettek bevonva a közmunka programokban is. Nyilvánvaló,
hogy ezek a területek korábban azért marginalizálódtak, mert alacsony minőségük miatt alkalmatlanok
voltak a versenyképes termelésre, és persze most is azok. Mivel a közmunkaprogramokban előállított
termékek költségeiket tekintve nem versenyeznek a piacon, ezért nem szempont a termelés
eredményessége és hatékonysága. Ha a környezeti negatívumokat nem is tekintjük, semmi képen
nem szerencsés, hogy a fennálló körülmények miatt nem lehet megalapozni ezeken a területeken az
eredményes, kifizető gazdálkodást, amely majd az átmeneti időszak után piaci alapon is fenntarthatná
a foglalkoztatást. A legújabb szabályozás szerint a tulajdonosok által nem használt „zártkertek” is
használatba vonhatók, ha a tulajdonosok ezt felszólítás ellenére sem teszik meg. Ez a szabályozás
további zöld-infrastruktúra elemeket fog kivonni a már így is foghíjas rendszerből.
Ezen szükséglet hangsúlyos elemei az M10 és M15 mellett, az M04, M06, M08, M11, M16 és M19,
illetve az M01 és M02 intézkedésekben kellene, hogy megjelenjenek. Javasoljuk ezen intézkedések
összehangolását egy VP szintű zöld infrastruktúra fejlesztése, az ökológiai hálózat koherenciájának
javítását kitűző cél meghatározása mentén.
Javaslat: A lehető legnagyobb mértékben kell megtartani a még létező fragmentumokat. Agrárhasznosításba azokat a területeket kell bevonni, amelyeken az erőforrásokkal fenntartható és
gazdaságilag eredményes gazdálkodás folytatható. A társadalomnak el kell ismernie azokat a
tevékenységeket is, amelyek pusztán a közjavakat szolgálják. Ha valaki nem hasznosítja a
földterületét, és ott javul az ökoszisztéma szolgáltatás, akkor az a közjavakat szolgálja. Ezért indokolt
lenne, hogy azért is lehessen támogatást kapni, ha valaki a területét a természetes állapotban tartja
meg, vagy rehabilitálja, és azt zöld infrastruktúra elemeként tartja fenn.
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(26) Extenzív gazdálkodás ösztönzése, az extenzív termelésben rejlő lehetőségek jobb
kihasználása
Szükségletre irányuló VP forrásokkal rendelkező intézkedések: M10, M11, M12, M15
A szükséglet leírásában szereplő két állítás közül feltétel nélkül egyet lehet érteni azzal, hogy az
extenzív gazdálkodás pozitívan hat az élelmiszer-minőségre és foglalkoztatásra is, nagyobb
élőmunka-igénye miatt. Ezzel szemben megfontolásra érdemes annak az igazságtartalma, hogy a
hagyományos, extenzív gazdálkodási módszerek háttérbe szorulása, és ezzel párhuzamosan az
extenzív mezőgazdálkodás által kialakított és fenntartott természet közeli élőhelyek állapotának
romlása, illetve a környezeti problémák növekedése figyelhető meg. Ez attól függ, hogy milyen állapot
jött létre a korábbihoz képest az extenzív művelési mód felhagyása után. A természetvédő az ember
által fenntartott élőhelyek esetében egy-egy, máshol ritkának tekintett faj kiterjedt populációjának
örvend, amúgy a jelenlegi helyzetben helyesen. Ellenben, ha az ökoszisztéma szolgáltatások szerint
értékeljük a természetes, extenzív és intenzív területeket, akkor ebben a sorrendben csökkennek az
ökoszisztéma szolgáltatások, beleértve a biológiai sokféleséget, éghajlatváltozáshoz történő
alkalmazkodást, szénmegkötést, vízmegtartó képességet, stb.
Vagyis ökológiai szempontból visszalépés, ha a természetes szukcesszió által alakított
természetközeli ökoszisztémából extenzív gazdálkodású területeket alakítunk ki, ám jelentős
előrelépés, ha az intenzív gazdálkodású területekből alakítunk ki extenzíveket. Amiért ez általában
nem az utóbbi, hanem az előbbi szerint történik, annak az oka, hogy új-régi területek bevonására van
szükség a növekedés érdekében.
Nem elhanyagolhatók a versenyképességi feltételek sem, az extenzív módok támogatásokkal
lehetnek csak versenyképesek, de ez általában nem jön létre, mivel a környezetileg kevésbé
megfelelő intenzív gazdálkodási módokat is támogatják.
A vonatkozó intézkedések kimenetele magába hordozza a pozitív és negatív hatást is. Ha az
intézkedés egy olyan duális szerkezet felé mutat, amelyben az intenzív gazdálkodás még
intenzívebbé válik, az extenzív gazdálkodáshoz pedig a természetesség irányába átalakuló
ökoszisztémákat vonnak be, akkor a hatás negatív lesz, ha viszont túlsúlyban lesznek azok az esetek,
amikor az intenzív gazdálkodási rendszerek alakulnak extenzívvé, akkor pedig pozitív hatás várható.
Javaslat: Valóban támogatni kell az extenzív (itt nem annyira területi kiterjedés értelmében használjuk
a kifejezést, mint inkább a természeti erőforrások fenntartható használatát értjük alatta) gazdálkodási
módokat, de nem a természetes szukcesszió által uralt területeket kell visszaalakítani, hanem az
intenzív gazdálkodásra alkalmatlan, ökológiailag érzékeny területeket.
Rendkívül fontos ennél a szükségletnél az M16 együttműködési intézkedés, valamint az M01 és
az M02 tartalmi összekapcsolása. Javasoljuk ezen intézkedések szoros összehangolását a
támogatási rendeletekbe és képzési, tanácsadási rendszerekben.
(33) Mezőgazdasági területek művelésben tartásának ösztönzése
Szükségletre irányuló VP forrásokkal rendelkező intézkedések: M13, M06
„A kedvezőtlen adottságú területeken a mezőgazdasági tevékenységet fenntartó gazdálkodók
támogatása hozzájárul a gazdaságok életképességének, helyzetének javulásához, és
jövedelemszerzési lehetőségek bővítéshez. Magyarország mezőgazdasági területeinek legnagyobb
aránya ilyen, kedvezőtlen adottságokkal rendelkezik.” Ez a kijelentés hordoz némi ellentmondás a
helyzetértékeléshez, vagy a talajjal kapcsolatos megállapításokhoz képest: „A kedvező hazai
természeti adottságoknak köszönhetően a jó minőségű talajok aránya és a nagy termőképességű
talajok kiterjedése jelentős.”
„A mezőgazdasági termelés elsődleges gazdasági funkciói mellett hozzájárul a tájfenntartáshoz,
egyes helyeken pedig az arra támaszkodó biodiverzitás fennmaradásához”. A természetesen alakuló
táj adja a legmagasabb ökoszisztéma szolgáltatást és a maximális biológiai sokféleséget, értelem
szerűen a legnagyobb a jelentősége az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodásban.
„Társadalmi értelemben is szükséges a termelés fenntartásának támogatása egyrészt az elöregedő
magyar gazdatársadalom fiatalítása másrészt a vidéki foglalkoztatás érdekében.” Ez valóban fontos
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szükséglet, de ezt nem lenne szabad úgy beállítani, hogy akkor ezeknek ott van a kedvezőtlen
adottságú terület, gazdálkodjanak azon, kapnak ezért támogatást.
Javaslat: Megoldásként sokkal inkább adódik, hogy az agrárgazdaság szerkezetét a magas
hozzáadott értékű tevékenységek irányába kell eltolni, amely nem terület, és nem természeti
erőforrás igényes, hanem munkaigényes. A kedvezőtlen adottságú területeket a lehető legnagyobb
mértékben kell visszaadni a természetes folyamatoknak az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás
érdekében.

3.6.1.3. A Natura 2000 és a védett területeket érintő hatások
A Natura 2000 és a védett területek állapotára és jellegére, valamint e területeken lévő élőhelyek és
fajok kedvező természetvédelmi helyzete megmaradásának, fenntartásának, helyreállításának,
fejlesztésének lehetőségeire vonatkozó hatások jellegét műveletek szintjén foglaljuk össze tekintettek
az EU szabályozási elvárásokra vonatkozóan.
1.1.1 Agrárgazdasági képzések és felkészítő tréningek, 1.2.2. Fiatal Gazda tájékoztatási szolgáltatás
mezőgazdasági üzemlátogatások és erdészeti tanulmányutak
hatás: kedvező
javaslat: természetkímélő gazdálkodási módszerek oktatása esetén
1.2.1. Bemutató üzemi programok, 1.3.1 Szakmai tanulmányutak és csereprogramok
hatás: kedvező
javaslat: természetkímélő gazdálkodási és özönnövény irtási, visszaszorítási módszerek bemutatása
esetén
2.1.1. Mezőgazdasági, erdőgazdálkodási és élelmiszer-feldolgozáshoz kapcsolódó szaktanácsadás,
2.1.2 Csoportos szaktanácsadás, 2.1.3 Fiatal Gazdák kötelező tanácsadása, 2.3.1.
Szaktanácsadók továbbképzése
hatás: kedvező
javaslat: témakört átfogóan érintő és magas színvonalú felkészítés esetén, illetve kifejezetten a Natura
2000, AKG, vizes élőhelyi és erdészeti környezetkímélő gazdálkodásra felkészített tanácsadói
hálózat kialakítása esetén
4.1.10 Az energiafelhasználás hatékonyságának javítása a kertészeti ágazatokban, 4.1.11 Fiatal
Gazdálkodók kertészeti technológia- és eszközfejlesztése
hatás: vegyes
javaslat:
· ültetvénytelepítés támogatásánál nem jelenik meg a megfelelő ültetvények lehetősége és
előtérbe helyezése ártereken (művelési ág és mód váltás támogatása ártéren)
· kiválasztásnál a geotermikus energia illetve termálkutak környezetbarát felhasználásának
előírása esetén
4.1.2. Meliorációs beavatkozások mezőgazdasági területeken, 4.1.3 Vízfelhasználás hatékonyságát
javító öntözéses gazdálkodás fejlesztése
hatás: vegyes
javaslat:
· természetvédelmi, tájökológiai, vízgazdálkodási szempontból nem javasolt
öntözési/meliorációs földrajzi célterületek földrajzi lehatárolása szükséges
· vízfelhasználás és energia hatékonysági kiválasztási feltétel valós tartalma lesz lényeges
· öntözés/melioráció környezeti (és sokszor gazdasági) szempontból nem megfelelő helyen
történő megvalósítása eleve pazarló vízfelhasználással jár és nem fenntartható művelési mód
(az adott területen egyáltalán nem lenne szükség öntözésre, az azt igénylő növénykultúráratermelési módra)
4.1.13 Agrár-innovációs Operatív Csoportok innovatív projektjeinek megvalósításához szükséges
beruházás támogatása, 4.1.14 Fiatal Gazda agrár-innovációs operatív csoportok innovatív
projektjeinek megvalósításához szükséges beruházás támogatása
hatás: vegyes
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javaslat: előtérbe kellene helyezni a projektek kiválasztásánál a természetkímélő gazdálkodási
módszerekkel foglalkozó fejlesztési projekteket
4.1.1 A vízkárelhárítás hatékonyságának javítása - vízvisszatartás létesítményeinek támogatása
hatás: kedvező, amennyiben ökológiai szempontból megfelelő vízvisszatartás és művelési mód
valósul meg a területen
javaslat: öntözés/vízkormányzás élővilágvédelmi szempontból nem megfelelő helyen és módon
történő megvalósítása a jelenlegi nem fenntartható művelési mód konzerválásával jár, amely
kedvezőtlen a természeti értékek megőrzése szempontjából, nem készteti a gazdálkodót a
környezeti feltételekhez alkalmazkodó művelési ág- és módváltásra, kapcsolódó
természetvédelmi művelési feltételek figyelembevételéhez szigorúbb garancia szükséges
4.4.1. Élőhelyfejlesztési célú nem termelő beruházások, 4.4.2. Vízvédelmi beruházások
hatás: kedvező
javaslat: megfelelő szaktanácsadással kisérve lehet hatékony
5.1.1. Éghajlatváltozáshoz kapcsolódó és időjárási kockázatok megelőzését szolgáló beruházások
támogatás
hatás: vegyes/kedvezőtlen
javaslat:
· vízhez kötődő élőhelyek esetében a nem megfelelő területen és módon végzett
vízkormányzás veszélyeztető tényező, természetvédelmi elvárások megjelenítése szükséges
· okszerű talajgazdálkodás helyett környezeti szempontból nem fenntartható műszaki
beavatkozásokat támogat (ár- belvíz)
· a tényleges művelet nem az alkalmazkodást segíti, hanem elsősorban tárgyi eszközök
beszerzésére alapuló kárelhárítást, és környezeti szempontból nem fenntartható műszaki
beavatkozásokat támogat
· környezeti szempontból nem fenntartható műszaki beavatkozásokkal (ár- belvíz) konzerválja a
nem fenntartható területhasználati módot (alkalmazkodó művelési ág és mód váltást
akadályozza)
Korábbi változatban szereplő Natura 2000 területek és egyéb, magas természeti értéket képviselő
területek megőrzésére és kezelésére vonatkozó fenntartási tervek kidolgozása és naprakésszé tétele
hatás: kedvező és szükséges feltétele annak, hogy ismert és kiszámítható intézkedések időben
valósulhassanak meg a Natura 2000 területek értékei és az ott folyó gazdálkodás érdekében.
javaslat: fenntartási tervek felhasználási módjai és illeszkedési pontjai fontosak lennének a
gazdálkodási tervekhez, helyi fejlesztési tervekhez, más támogatásokhoz stb.
Korábbi változatban szerepelő vidéki kulturális és természeti örökség hasznosítása művelet
hatás: hiánya kedvezőtlen
javaslat: egyedi esetekben megoldást nyújthat természeti értékek lokális megőrzésénél
Korábbi változatban szerepelő vidéki tájaknak és a magas természeti értékű területeknek a
helyreállításával és megőrzésével kapcsolatos tanulmányok készítése és környezettudatosság
növelése
hatás: kedvező és szükséges feltétele annak, hogy ismert és kiszámítható intézkedések időben
valósulhassanak meg a Natura 2000 területek értékei és az ott folyó gazdálkodás érdekében
javaslat:
· térségi szinten megoldást nyújthat természeti értékek megőrzésénél
· térségi szinten megoldást nyújthat a természeti értékek megőrzéséhez szükséges művelési
rendszerek feltárásához, megőrzéséhez
· térségi szinten hozzájárulhat ezen gazdálkodási hagyományok megőrzéséhez
8.1.1. Erdősítés támogatása, 8.2.1. Agrár-erdészeti rendszerek létrehozása
hatás: kedvező
javaslat: földrajzi célterületek megfelelő lehatárolása esetén, őshonos és tájbaillő fa-, cserje- és
gyümölcsfák esetén, spontán erdősülésnél invazív növényfajjal fertőzött területek bevonása
veszélyt jelenthet
8.4.1. Az erdőgazdálkodási potenciálban okozott erdőkárok helyreállítása
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hatás: kedvező
javaslat: csökkentheti az invazív fajok terjedését, főként őshonos és tájba illő fafajok telepítése estén,
pászták és vízelvezető árkok segíthetik az invazív fajok terjedését (megfelelő kezelésük szükséges)
8.5.1. Az erdei ökoszisztémák környezeti értékének növelését célzó beruházások, 8.6.3.
Erdőgazdálkodási Innovációs Operatív Csoport együttműködési projektek kísérleti fejlesztései, 8.5.1.
Az erdei ökoszisztémák ellenálló képességének és környezeti értékének növelését célzó beruházások
hatás: kedvező
javaslat:
· természetközelibb erdei élőhelyek fenntartása természetvédelmi elvárások megjelenítésével,
özönnövények célzott irtása
· biodiverzitást szemelőtt tartó művelési gyakorlatok fejlesztése természetvédelmi elvárások
megjelenítésével
8.5.2. Az erdei ökoszisztémák térítésmentesen nyújtott közjóléti, turisztikai funkcióinak fejlesztése
hatás: vegyes/kedvezőtlen
javaslat: kifejezetten kedvezőtlen, amennyiben az erdei ökoszisztémák állapotát rontja (indokolatlan
építkezések – fogadó épületek, utak, parkolók – erdőterületeken, erdei tömegturizmus
fejlesztése) a megfelelő kezelési szempontok kialakítását követően meghatározott látogatói
intenzitás és területi orientáció (pl. települési építkezések az erdeiek helyett)
figyelembevételével csökkenthetők a károk
8.6.1. Erdészeti technológiákra, valamint erdei termékek feldolgozására és piaci értékesítésére
irányuló beruházások
hatás: vegyes
javaslat:
· természetközeli gazdálkodási módok elterjesztése – részletek alapján ítélhető meg
· természetvédelmi célú erdőgazdálkodást segítheti – részletek alapján ítélhető meg, előnyben
részesített földrajzi célterület segítené a hatékonyságát (tűzifa, faapríték előállítás
támogatásának túlsúlya kedvezőtlen hatású lenne)
8.6.2. Erdei termelési potenciál mobilizálását szolgáló tevékenységek
hatás: negatív
javaslat:
· az intenzív erdőgazdálkodás Natura 2000 területeken az erdő kedvező élőhelyi adottságait
csökkenti (idős fák, aljnövényzet és vegyes korúság hiánya stb.), ezért a természetközeli
gazdálkodási módok elterjesztése javasolt (pl. Pro Silva) – részletek alapján ítélhető meg
10.1.1. Agrár-környezetgazdálkodási kifizetések
hatás: kedvező (táji szintű zonáció, MTÉT, környezetkímélő gazdálkodási módok támogatása,
élőhelyek, tájelemek megőrzése, hozzájárulás az ökológiai hálózat és a zöldinfrastuktúra
fejlesztéséhez)
javaslat: a számos hiányzó részlet jelentős mértékben megváltoztathatja az értékelést, a
részletszabályok kidolgozása a meghatározó, tájszintű program előkészítés és felkészítés, jó
gyakorlat bemutatás, tudásmenedzsment, szaktanácsadás szükséges.
10.2.1. Állati Genetikai erőforrások megőrzése támogatás, 10.2.2. Növényi Genetikai erőforrások
megőrzése támogatás, 15.2.1. Erdészeti genetikai erőforrások megőrzése és fejlesztése
hatás: kedvező (extenzív, legeltető állattartás fajtáinak támogatásán keresztül, ill. növényi erdei honos
és kertészeti tájfajták támogatásán keresztül), kiemelten gyümölcs
javaslat: megfelelő támogatási mérték szükséges
11.1.1. Ökológiai gazdálkodás
hatás: kedvező (extenzív, környezetbarát gazdálkodási módok támogatása)
javaslat: a számos hiányzó részlet jelentős mértékben megváltoztathatja az értékelést, a
részletszabályok kidolgozása a meghatározó, tájszintű program előkészítés és felkészítés, jó
gyakorlat bemutatás, tudásmenedzsment, szaktanácsadás szükséges
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12.1.1. Kompenzációs kifizetések Natura 2000 gyepterületeken és a 12.2.1. erdőgazdálkodási Natura
2000 területeken, 12.3.1. Víz Keretirányelvhez kapcsolódó kompenzációs kifizetések, 13.1.1.
Kompenzációs kifizetések természeti hátránnyal érintett területeken
hatás: kedvező (extenzív, adottságokhoz alkalmazkodott művelési ágak és módok támogatásán
keresztül, a környezeti elemekre közvetett hatásán keresztül, védett természeti értékekre célzottan)
javaslat: összehangolása szükséges a fenntartási tervekkel
15.1.1. Agrár-környezetvédelmi és éghajlatváltozással kapcsolatos kifizetések
hatás: kedvező (élővilágra célzottan a természetkímélő művelési mód támogatásával, kedvező
(természetközeli) erdőállomány megőrzésével segíti az adottságoknak megfelelő
területhasználat fennmaradását)
javaslat: összehangolása szükséges a Natura 2000 fenntartási tervekkel
16.1.1. Agrár-Innovációs Operatív csoportok támogatása és a 16.3.1. Kis gazdasági szereplők között
létrehozott együttműködések, beleértve a turisztikai együttműködéseket
hatás: kedvező (környezeti elemek fenntartható használatát célzó projekteken keresztül)
javaslat: témakörhöz kapcsolódó és előnyben részesülő fejlesztési projektek esetén, a hiányzó
részletek szükségesek a pontos megítéléséhez
16.5.1. Együttműködésben megvalósuló fenntarthatóságot célzó tájgazdálkodás, terület- és
tájhasználat váltás ösztönzése és megvalósítása, 19.1.1 Helyi Fejlesztési Stratégiák
elkészítésének támogatása, 19.2.3. A természeti erőforrásokkal való fenntartható
gazdálkodás kialakítása és a klímareziliencia fejlesztése
hatás: kedvező (környezeti elemek fenntartható használatát célzó, komplex tájgazdálkodási
projekteken keresztül)
javaslat: tájgazdálkodási projektek mintaterületei minél változatosabb tájegységeket érintsenek, a
hiányzó részletek szükségesek a pontos megítéléséhez, lényeges kritérium a szakmai
tájrendezési és tájgazdálkodási tervek készítése
17.1.1. Mezőgazdasági biztosítók díjához nyújtott támogatás
hatás: kedvezőtlen (konzerválja a nem megfelelő tájhasználatból adódó problémát: azonos mértékben
támogatja a nem az adottságoknak megfelelő művelés ágban és módon gazdálkodó termelőt)
javaslat: környezeti adottságokhoz nem alkalmazkodó művelési ágban és módon termelő gazdálkodó
kevesebb támogatást kapjon
Natura 2000 területekre gyakorolt várható hatások összefoglalása
A Natura 2000 területek kijelölésének alapjául szolgáló fajok és élőhelyek megőrzése, amely nem
csak nemzeti, hanem globális és európai szintű (teremtés)védelmi feladat és felelősség is egyben, a
Vidékfejlesztési Programban megfogalmazott intézkedések összessége nélkül nem lehet eredményes.
Fontosnak tartjuk kihangsúlyozni, hogy a Program összes intézkedésének tervezése és
megvalósítása során be kell építeni a Natura 2000 hálózat ökológiai, természetvédelmi kezelési
szempontjait. Forrásbiztosítása szükséges a védett értékek, területek, így a Natúra 2000 hálózat
területeinek a kezelési céljainak és módszereinek kidolgozására és bemutatására. Előnyben
szükséges részesíteni az egyéni és különösen az együttműködésen alapuló (kollektív vagy integrált
témában) pályázókat.
Csak az egymást támogató, szinergiában megvalósuló programelemek által várható, hogy a hazai
élőhelyek megfelelő állapotba kerülnek, illetve a fajok életképes állományai fennmaradnak, és
megvalósítható a Natura 2000 területeken az eredményes és kölcsönös gazdálkodói természetvédelmi - helyi gazdaságfejlesztési együttműködés.
Ki kell emelni, hogy főként a 4. prioritás intézkedései azok, amelyek megfelelő részletszabályok és
támogatási források esetén hozzájárulnak a Natura 2000 célok eléréséhez. Azonosítottunk néhány
olyan intézkedést, amely negatívan érintheti a táji, ökológiai célokat, a hálózat koherenciáját és az
élőhelyek állapotát, sőt károsításukhoz is vezethet, amennyiben a részletszabályok és a megvalósítás
során figyelmen kívül hagyják a környezeti és fenntarthatósági célokat (pl. öntözésfejlesztés, erdők
turisztikai és energia célú fejlesztése, különböző technológiai és eszköz fejlesztések, beruházások).
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Több olyan intézkedés megerősítését is indokoltnak látjuk, amelyek a befektetett kifizetésekhez
mérten jelentősen megsokszorozhatják az eredményeket. A sokszorozó hatás abban rejlik, hogy
területi szinten összekapcsolva a különböző intézkedéseket, egyszerre biztosíthatnak addicionalitást
és szinergiát is, különösen, abban az esetben, ha beépülnek tartalmi és működési szinten
fenntarthatósági, környezeti szempontok. Ilyenek a különféle intézkedések között a különböző
tájszintű együttműködések pl. CLLD-LEADER, termelői csoportokhoz, REL, natúrparkokhoz, területi
minőségi rendszerekhez (pl. nemzeti parki, natúrpark védjegy) kapcsolódó együttműködések, tájszintű
programok.
Megállapítható, hogy amennyiben az előző időszakhoz mérten jelentősen nem változik a
Program pozitív hatású intézkedéseinek finanszírozása, és felételezve
· a KEHOP és más források rendelkezésre állását, illetve
· a közvetlen kifizetések zöldítési folyamatainak következetes hazai megvalósítását,
valamint
· a természetvédelmi szabályozás megfelelő érvényesítését és a nemzeti parki hálózat
megfelelő szintű működését,
abban az esetben a Natura 2000 területek élőhelyeinek és fajainak helyzete nem romlik a
jelenlegi szint alá, várhatóan kismértékű javulási folyamatok indíthatók el tudatos és jól
szervezett központi és tájszintű koordinációval.

3.6.1.4. A érintett emberek egészségi állapotában, valamint társadalmi, gazdasági
helyzetében várhatóan fellépő változásokra gyakorolt hatások
(13) Fiatal gazdálkodók célzott segítése a gazdálkodói generációváltás érdekében.
Szükségletre irányuló VP forrásokkal rendelkező intézkedések: M01, M02, M04, M06, M16
A jelenlegi tapasztalat szerint azoknak a fiataloknak van esélye gazdálkodni, akiknek ehhez van
családi háttere, vagyis a család rendelkezik az alapvető erőforrásokkal. Egy életképes üzemméretű
gazdaság kialakításának számos feltétele van (tudás, információ, eszköz, infrastruktúra, föld, tőke,
piaci hozzáférés) és ezek együttes biztosítása (megszerzésének együttes támogatása) lehet csak az
alapja egy fiatal sikeres vállalkozásának. Fontos pozitívum, hogy ennél a szükségletnél megjelenik az
M16 együttműködési intézkedés, valamint az M01 és az M02 tartalmi összekapcsolása.
A tudásátadáshoz és a képzettség, a kompetenciák fejlesztése során javasoljuk elvárásként
megfogalmazni a magasabb képzettségi szint elérése mellett, az idősebb, gyakorlottabb, helyi és
táji adottságokat jól ismerő termelők, gazdálkodók egymással és a fiatalabb generációkkal való
kapcsolati szintjének erősítését, emelését. Javasoljuk a szempont műveletekbe történő beépítését
is (pl. együttműködések keretében, minőségi gazdaklubok, gazdarendezvények stb.). Környezeti, de
gazdálkodási szempontból is kiemelkedő jelentőségű, a végzettség mellett gyakran még fontosabb,
gazdálkodói, tájismereti tudásátadás a fiatalok, kezdő gazdálkodók felé.
(1) A K+F aktivitás és adaptáció illetve az innovációs teljesítmény növelése az
agrárágazathoz kötődő vállalkozásokban.
Szükségletre irányuló VP forrásokkal rendelkező intézkedések: M01, M02, M04, M08, M16
Kedvező hatás érhető el, amennyiben nem tisztán a gazdasági versenyelőnyök túlsúlya dominál a
fejlesztések során, hanem a fenntarthatósági, környezeti szempontok is érvényesülnek (hosszú távú
versenyelőnyként). Ebben az esetben az intézkedések emberi egészségre, a vidéki népesség
helyzetére gyakorolt pozitív hatásainak (pl. kibocsátások csökkentése, egészséges termékek,
közösségek fejlődése) megjelenése várható. Az eredmények eléréséhez azonban a prioritások
elemzésénél jelzett célok és teljesítésük nyomon követésének megjelenítése nélkülözhetetlen.
3.6.1.5. A hulladékképződésre, illetve a képződő hulladék káros hatásaira, veszélyességére,
környezetre gyakorolt hatások
(9) Állattartó gazdaságok állatjóléti körülményeinek biztosítása
(6) A kertészeti és állattenyésztési ágazat versenyképességének javítása
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(20) Élelmiszer-feldolgozó KKV-k versenyképességét célzó fejlesztések (magasabb
hozzáadott értékű termékstruktúra) biztosítása.
(21) Az élelmiszer-feldolgozásban használt inputok hatékonyságát célzó beruházások
és az élelmezésbiztonság fejlesztése
(35) Vidéki vállalkozások indulásának, illetve a már működő vállalkozások
hatékonyságának növelése, fenntartható működésének elősegítése
Szükségletekre irányuló VP forrásokkal rendelkező intézkedések: M04, M06, M08, M14, M16, M17
A figyelembe vett környezeti szempontok valós tartalma lesz lényeges a hatások megítélése
szempontjából. Megfelelő környezetbarát technológiák alkalmazását segítheti a kapcsolódó hatékony
szaktanácsadás. A lokális szennyvízkezelési infrastruktúránál a figyelembe vett környezeti
szempontok valós tartalma lesz lényeges. Kedvező hatás érhető el a környezeti elemek fenntartható
használatát célzó projekteken keresztül.
A hulladékképződéssel kapcsolatos kritériumokat a
kedvezményezetti kör felé az alábbi alaplevek mentén szükséges megfogalmazni és elősegíteni
megismerésüket, megvalósításukat az egyes gazdálkodói sajátságoknak megfelelően:
Általános minden tevékenység során érvényesítendő célok:
· hasznosítási arányok növelése
· elkülönített gyűjtés kialakítása és fejlesztése
· hulladékképződés csökkentése
· gyorsan aktualizálható, frissíthető környezeti nevelési tananyagok, segédletek és
az állam által nyújtott támogatások rendszerek elérése, pontos információkhoz
való hozzáférés
· a hulladékká vált termékek újrahasználható összetevőinek
Települési, térségi szintű célok
· elkülönített hulladékgyűjtési rendszerek fejlesztése
· az újrahasználat növelése
· hulladékgazdálkodási életciklus elemzések alkalmazása, a környezeti
szennyezések és a nyersanyag felhasználás csökkentése érdekében
Mezőgazdasági és Élelmiszeripari tevékenységekhez kapcsolódó specifikus célok:
· a növényvédő szerrel szennyezett csomagolóanyagok, göngyölegek gyűjtési
arányának növelése
· a növényvédő szer hulladékokat a környezetre biztonságos módon történő
ártalmatlanításának elősegítése
· a mezőgazdasági és élelmiszeripari hulladék és melléktermék biológiailag
lebomló része – a hulladékhierarchiának megfelelően – elsősorban biológiai
kezelésre kerüljön
A témakörökhöz kapcsolódó és előnyben részesülő fejlesztési projektek esetén, a hiányzó részletek
szükségesek a pontos megítéléséhez. Javasoljuk ezen intézkedések szoros összehangolását a
támogatási rendeletekbe és képzési, tanácsadási rendszerekben.

3.6.2. A közvetett módon hatást kiváltó tényezők
3.6.2.1. Az új környezeti konfliktusok, problémák megjelenésére, meglévők
felerősödésére ható beavatkozások
1. A K+F aktivitás és adaptáció illetve az innovációs teljesítmény növelése az
agrárágazathoz kötődő vállalkozásokban.
Szükségletre irányuló VP forrásokkal rendelkező intézkedések: M01, M02, M04, M08, M16
Az innováció csak abban az esetben járul hozzá a fenntartható fejlődéshez, ha úgy növeli a gazdaság
teljesítményét, hogy az abszolút értelemben szétválik a környezeti terhek növekedésétől, illetve, ha
nem hoz hátrányba társadalmi csoportokat (nem szorít ki a foglalkoztatásból, nem veszi el mások
munkáját, nem hárít át negatív externáliákat).
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Javaslat az intézkedés javításához: az innovációnak a támogatásokon keresztül határozott irányt kell
adni, közpénzen csak olyan innovációk bevezetését, átvételét kell támogatni, amely megfelel a fenti
feltételeknek. Szükséges ezért egy fenntarthatósági kritériumrendszer felállítása.
A fenntartható fejlődés szempontjainak érvényesülése esetén pozitív hatás várható

3.6.2.2. A környezettudatos, környezetbarát magatartást, életmód lehetőségeit,
feltételeit érintő beavatkozások
(3) Termelői és szolgáltatói oldal szakmai felkészültségének javítása, szakmai
továbbképzési rendszer megújítása.
(4) A szaktanácsadási rendszer igény alapú, szakágazati célcsoportokra koncentráló
működésének megvalósítása.
Szükségletre irányuló VP forrásokkal rendelkező intézkedések: M01, M02, M07, M16 csak a (3)
esetében
A szakmai ismeretek meghatározók a fenntartható fejlődés szempontjából, de csak abban az esetben,
ha az ismeretek megfelelő szemlélettel párosulnak. A fenntartható fejlődés integrált ismereteket és
rendszerszemléletet követel meg, ezért a szakmai ismeretek átadásán túl fontos a rendszerszemlélet
elsajátítása, hogy mindenki birtokába legyen annak a képességnek, hogy tevékenységének
társadalmi és környezeti beágyazódását, annak távlati hatásait képes legyen felmérni.
Túl az általános célokkal történő egyetértésen, eddigi gyakorlatból nagyon jól látható, hogy nemcsak
az integrált ismeretek hiányoznak, hanem a partikuláris ismeretek között is egyensúlytalanság áll fenn
azok javára, amelyek a termelési eredmények növelésére törekszenek. Nem lehetséges, hogy az
egyik szakember versenyképességi, egy másik ökológiai, egy harmadik technológiai ismereteket
közvetít, és egyébként ezek a partikuláris ismeretek nem állnak össze egy rendszerré. Az integrált
ismeretrendszer hiánya az oka annak, hogy ma nem a fenntartható agrárgazdaság ismereteivel
rendelkezünk, hiszen, ha azzal rendelkeznénk, akkor nem lenne ökológiai értelemben fenntarthatatlan
az agrárgazdaság.
Ha nincsenek integrált ismeretek, akkor nincsenek ezzel kapcsolatos ismerethordozók, és hiányoznak
az ilyen szakemberek, tanácsadók és oktatók. Vagyis jelenleg egy lépés, az első lépés, hiányzik ebből
a folyamatból, létre kell hozni a fenntartható agrárgazdaság integrált ismeretrendszerét. Ez a feladat
alapjaiban kapcsolódik az agrár-innovációhoz, azonban ennek érdekében az innovációt is ilyen
irányba kell ösztönözni.
Javaslat az intézkedés javításához: A legkülönbözőbb szakmai műhelyek együttműködésében ki kell
alakítani a fenntartható agárgazdaság integrált ismeretrendszerét, és ezt érvényesíteni kell az oktatás
egész rendszerében.
Korábbi változatokban szereplő „agrár-tudásközpontok megerősítése a vidéki
területeken, az érintettek mind teljesebb körű bevonásával” szükséglet már nem
szerepel az anyagban, holott rendkívül fontos szükségletre utal.
Szükségletre irányuló VP forrásokkal rendelkező intézkedések: ???
Jelenleg hiányoznak a fenntartható erőforrás-gazdálkodás tudásközpontok, ahol a fenntartható
erőforrás-gazdálkodás ismereteit be lehetne mutatni. Hiányoznak az ökológiai gazdálkodás (itt az
ökológiai gazdálkodás minden területére gondolunk, nemcsak az un., biora) mintagazdaságai.
Jelenleg inkább hobbi kertek szintjén létezik egy-egy személyhez, intézményhez köthető
kezdeményezés, amelyek nem haladják meg azt az üzemi méretet, hogy alkalmasak lennének annak
tesztelésére, hogy a környezeti megfelelőség mellett milyen gazdasági, megélhetési teljesítményt
nyújtanának. Az olyan multifunkcionális, a különböző agrártevékenységeket ötvöző tudásközpontok,
mint, amilyen egy permakulturás gazdaság, mintaként nem létezik. Nincsenek erdőkertek, de nincs
bemutatható tudás a direktvetés, mulcshagyó szántóföldi gazdálkodás területén sem. Jól használható
intézményi hálózat a könyvtárak, közművelődési intézmények és különösen az Integrált Közösségi
Szolgáltató Terek ezekre a célokra. Az „agrár-tudásközpontok” a már meglévő
intézményrendszerre is épülhetnek, mint az előző időszakban is pl. a falugazdász képzéseknek
tipikusan könyvtárak vagy művelődési házak adtak helyet. Nemcsak az ún. képzési infrastruktúra áll
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rendelkezésre (oktatóterem, internet stb.), de pl. a könyvtárakban a korszerű tudásanyag is (pl.
szakkönyvek). Emellett a kulturális intézmények az ún. nem formális, informális tanulás színhelyei
is (gazdakörök, termékbemutatók, tanácsadás).
Javaslat az intézkedés javításához: A fenntartható termelési és fogyasztói kultúra alapja a fenntartható
életmód szemlélet és ismeretrendszere, ezért fenntartható fejlődés tudásközpontokat kell létrehozni. A
tudásközpontoknak nemcsak a termelés, de a fenntartható fogyasztás és fenntartható életmód
oldalára is koncentrálnia kell. Fontos szem előtt tartani, hogy minden termelő is fogyasztó egyben, és
növelni kell benne azt a tudatosságot, hogy olyan minőséget termeljen, mint amilyent ő is szívesen
elfogyasztana.
(5) Fogyasztói tudatosság, környezettudatosság növelése
Szükségletre irányuló VP forrásokkal rendelkező intézkedések: M19
Nagyon fontos, jelentős pozitív hatással járó intézkedés, ugyanakkor a Programból nem látható
világosan, hogyan, milyen eszközök együttes hatásából fog ez létrejönni, mivel nem jelenik meg az
M01, M02, M03, M04 és a REL megvalósítását támogató különböző intézkedések keretén belül.
Javasoljuk ezen intézkedések szoros összehangolását a támogatási rendeletekbe és képzési,
tanácsadási rendszerekben.
Javaslat az intézkedés javításához: Fenntartható fejlődés tudásközpontok, és fenntartható életmód
forrásközpontok kialakításának az ösztönzése
(22) Új részvétel támogatása Uniós és nemzeti minőségi rendszerekben; és önkéntes
mezőgazdasági terméktanúsítási rendszerekben.
Szükségletre irányuló VP forrásokkal rendelkező intézkedések: M03
A tanúsítási rendszerek vállalása egyrészt tudatossági, másrészt versenyképességi kérdés. A
tanúsítás költségei, néhány előírás teljesítése pedig versenyhátrányt jelent, szemben a tanúsításból
következő versenyelőnnyel. Sok esetben így valódi előny nem keletkezik, és az ilyen vállalások sokkal
inkább a környezeti tudatosság függvényei. A támogatási alapoknak pontosan az ilyen helyzetekben
van jelentősége, hiszen a köz azért nyújt az ilyen tevékenységekhez támogatást, mert elismeri azt a
törődést, amely a közjó biztosítása érdekében történik.
Az intézkedések sorába nemcsak a biológiai gazdálkodást, hanem az erdőkkel kapcsolatos minősítő
rendszerek meghonosítását is fel kell venni. Ilyen a PETC – Fenntartható erdőgazdálkodási minősítés,
vagy az FSC (Forest Stewardship Council) minősítő rendszere. Rendkívül fontos ennél a
szükségletnél az M16 együttműködési intézkedés, valamint az M01 és az M02 tartalmi
összekapcsolása. Javasoljuk ezen intézkedések szoros összehangolását a támogatási rendeletekbe
és képzési, tanácsadási rendszerekben.
(23) Rövid ellátási láncok fejlesztése
Szükségletre irányuló VP forrásokkal rendelkező intézkedések: M01, M02, M03, M04, M06, M07,
M09, M16
Környezeti és társadalmi szempontból is jelentős pozitív hatással járó intézkedés, amennyiben nem
nélkülözi a környezeti normák teljesítését, illetve a táji adottságok, értékek, helyi tudás
figyelembevételével történő megvalósítást. Kiemelkedő értéke az ide kapcsolódó intézkedéseknek,
hogy erősíti a vidéki területek, illetve a mezőgazdasági és élelmiszer-feldolgozási tevékenységek
multifunkcionális hatásait. Közvetetten hozzájárulhat a környezeti tudatosság, természeti környezet és
erőforrások kíméletes, hosszú távú, fenntartható használatához, a táji identitás, összetartozás, a
térségi szolidaritás, a helyi gazdaság fejlesztéséhez. Ezen szempontok érvényesítése érdekében
rendkívül fontos ennél a szükségletnél az M16 együttműködési intézkedés, valamint az M01 és az
M02 tartalmi összekapcsolása az alprogramként megjelenő összes intézkedés tekintetében.
Javasoljuk ezen intézkedések szoros összehangolását a támogatási rendeletekben és képzési,
tanácsadási rendszerekben. Tekintettel a program újszerűségére és komplexitására az
eredményesség szempontjából kulcskérdés a szereplők felkészítése és folyamatos szakmai
támogatása. Az együttműködés által létrehozott részletes REL Fejlesztési Terv elkészítési
módszertanát és tartalmi követelményeit tekintve lényeges, hogy a helyi fejlesztési stratégiákhoz elvi
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módszertanához hasonlóan a helyi érdekeltek részvételével készüljön, valamint táji, térségi
programként (komplex helyi gazdasági, közösségi és környezeti célokat és eredményeket kitűző
együttműködésre építve) szükséges elkészíteni és a végrehajtás során alkalmazni. A REL Fejlesztési
Terv kidolgozásában az SKV javaslatait is figyelembe szükséges venni.
A REL bevezetésének tapasztalatain, értékelésén alapuló fokozatos területi és tartalmi
továbbfejlesztését javasoljuk a programozási időszakban, az alprogramra biztosított források
folyamatos bővítésével.
Kiválasztásnál javasoljuk előnyben részesíteni
· hagyományos megoldásokon nyugvó innovatív megoldásokat
· szomszédos területeken gazdálkodó résztvevőket
· foglalkoztatás, önfoglalkoztatás fejlesztését
· környezetkímélő, energiatakarékos megoldásokat
· természetkímélő gazdálkodáshoz, élőhelyek fejlesztéséhez és megőrzéséhez,
szemléletformáláshoz hozzájáruló gazdálkodásból származó termékek (Nemzeti Park
vélemény)
· ökológiai gazdálkodásból származó termékek vagy más minősített termékek
· részvétel más térségi programban is (pl. termelői csoportok, natúrpark, CLLD, tájgazdálkodási
együttműködések stb.)

3.6.2.3. A helyi adottságoknak megfelelő optimális térszerkezetet, terület-felhasználási
módot befolyásoló beavatkozások
Agrár-környezetgazdálkodás, mezőgazdasági genetikai erőforrások megőrzése, élőhelyfejlesztési
beruházások (M10), ökológiai gazdálkodás (M11), Víz-Keretirényelv és Natura 2000 kompenzációk
(M12), agrár-erdészeti rendszerek (M08-8.2.1.), Erdő-környezetvédelem (M15), tájgazdálkodás és
tájhasználati együttműködések (M16 16.5.1.) tervezését, megvalósítását, és bemutatását segítő
program elemek. A helyi adottságoknak megfelelő optimális térszerkezetet, terület-felhasználási
módot befolyásoló szempontok érvényesítése érdekében rendkívül fontos ennél a szükségletnél az
M16 együttműködési intézkedés, valamint az M04, M06, M01 és az M02 tartalmi összekapcsolása az
összes intézkedés tekintetében.
Az egyes intézkedések egymással projekt és térségi szinten is konfliktusba kerülhetnek környezeti és
fenntarthatósági szempontból. Lényeges ezért, hogy olyan program szinten alkalmazandó alapelvek
legyenek elfogadva, felkészült intézményrendszer és kedvezményezett kör folyamatos fejlesztése
biztosítva legyen, illetve olyan térségi, tájszintű, birtokszintű keretprogramok, tájkezelési
alapelvek, tervek kerüljenek megfogalmazásra, amelyek alkalmasak ezen konfliktusok kezelésére. A
birtok vagy táji szintű tervek és programok felkészült szakmai szereplők, hálózatok pl.
szaktanácsadók, MNVH, NAK által is segített elkészítésének támogatása, összekapcsolása az
egyedi kifizetésekkel jelentős mértékben eredményesebbé és hatékonyabbá tehetné a környezeti
eredmények elérését, ehhez azonban a környezeti szempontú felkészítés és nyomon követés
egyaránt szükséges az egyes programokhoz igazítva.

3.6.2.4. A helyi táj eltartó képességéhez illeszkedő társadalmi-kulturális, gazdaságigazdálkodási hagyományokat befolyásoló intézkedések
(41) Helyi szintű tervező, fejlesztő, aktivizáló kapacitás rendelkezésre állása
Szükségletre irányuló VP forrásokkal rendelkező intézkedések: M19
Az EU csatlakozásunk óta eltelt több mint 10 év időszak fejlesztési sikerei és kudarcai szinte minden
hazai térségben érzékelhetővé tették, hogy milyen jelentős érték a helyi szintű tervező, fejlesztő,
aktivizáló kapacitás rendelkezésre állása. Szinte miden hazai kistáj településeket és járási szinteket
magába foglaló területein kialakultak, vagy kialakíthatók olyan kompetenciákkal, felkészültséggel
rendelkező személyekből álló menedzsment közösségek, amelyek a CLLD logika és alapelvek
mentén a LEADER tapasztalatokra (eredményeire és hibáira is gondolva) képesek lehetnek a
különböző intézkedések eredményességét, térségi szinergiáit javítani. Nem kizárólag finanszírozási

77

2014 2020 Vidékfejlesztési Program stratégiai környezeti vizsgálat egyeztetési anyaga

kérdés ezen kapacitások megőrzés, fejlesztése és jó kihasználása, hanem sokkal inkább
felhatalmazás kérdése. A források tekintetében szűkre szabott M19 intézkedések keretében meg kell
ragadni az alkalmat, a megfelelő kompetenciájú, kistáji (helyi) menedzsment szervezetek, részben
piaci alapú működés felé történő, fejlesztésének elősegítésére a fejlettebb vidéki terülteken, a
leszakadó, hátrányos helyzetű tájegységekben várhatóan felálló LEADER HACS szervezetek mellett.
Konkrétabb javaslatunkat lásd az 5. pontban.
Ezen szempontok érvényesítése érdekében rendkívül fontos ennél a szükségletnél az M16 és M09
együttműködési intézkedés, valamint az M01, M02, M03, M04, M07, M08, M10, M11, M15 tartalmi
összekapcsolása.
Az eredményes fejlesztéspolitikának, így a vidékfejlesztésnek is alapvető feltétele „a tervezési
rendszernek keretet adó közös térségi értékrend kialakítása.” (97/2005.(XII.25.) OGY határozat 2005,
108.). Arra alkalmas közösség nélkül fenntartható fejlesztések nem valósulhatnak meg, de legalábbis
nem marad fenn sokáig: a tájgondozási, tájfejlesztési, helyi gazdaságfejlesztési tevékenységeket meg
kell előznie a helyi közösségfejlesztésnek és hálózatépítésnek. Ez megteremti azt a befogadó
közeget, amely megérti a fejlesztések miértjét, s közös értékek hajtják őket közös célok felé. A
hálózatépítés szintje a lokalitás, alapja egy funkcionáló közösség, célja a közösségek bevonása,
részvétele, partnerségek építése a demokrácia és a civil társadalom fejlődéséért. Antony Cohen
(1985) kutatásai szerint 4 feltételnek kell teljesülnie a közösség kialakulásához: (1) társadalmi tér,
lokalitás; (2) érdekek, identitások; (3) közösség tagjai közötti társadalmi interakciók; (4) önazonosítás
a kollektív társadalmi cselekvések folyamatában. A közösségfejlesztés és hálózatépítés nemcsak a
fejlesztések megvalósulását segíti, hanem egy autonóm közösségi modell felé törekvést is. Ez egy
olyan aktív, bizonyos szempontból egységes közösséget jelent, amely önállóan választja meg céljait,
a külső erőktől kevésbé függ, s melyben megvan az akarat, a képesség a lehetőség szerinti
legmagasabb szintű öngondoskodásra.
A felvázolt gondolatok érvényesülése, gyakorlati megvalósítása mind a döntéshozók, mind a szakma
egészének részéről változásokat követel meg. Változtatni kell egyrészt a gondolkodásmódon, újra kell
gondolni a szakemberek és döntéshozók helyét, szerepét, feladatait a rendszerben: koordináló,
ösztönző, tanácsadó, menedzsment szervként kell jelen lenniük. Újra kell gondolni az általánosabban
értelmezett politikai gondolkodásmódot, s egy eredményközpontú, értékvezérelt közpolitika
meghonosodását, s az értékalapú fejlesztéseket kell ösztönözni, s ennek szabályozási,
intézményi és módszertani alapjait lefektetni. Ezzel párhuzamosan erősíteni kell a nyílt bizonyíték
alapú szakpolitikák terjedését; lehetőséget kell biztosítani az értékelésre; biztosítani kell a folyamatos
tájékoztatást; és visszacsatolást, a vélemények, reakciók beépülését, figyelembevételét.
(12) A vidéki lakosság helyben tartása a mezőgazdasági kiegészítő tevékenység
erősítésével
Szükségletre irányuló VP forrásokkal rendelkező intézkedések: M04, M06, M07, M09, M16, M19
Szükséges és kívánatos intézkedés, erős szociális hatással. További piaci és versenyképességi
megfontolások szükségesek. A mennyiségében és minőségben is gyarapodó kézműves termékek
felvevő piaca a fizetőképes kereslet szerint véges. A kínálat növelése egy idő után beindítja az
egymás közötti konkurenciaharcot, és szükség szerint az árak letöréséhez, a jövedelmezőség
csökkenéséhez vezet.
(17) Erdei haszonvételek bővítése és értéknövelése, az erdőgazdálkodás biogazdaságban betöltött szerepének erősítése
Szükségletre irányuló VP forrásokkal rendelkező intézkedések: M08, M12, M16
Az erdei haszonvételek köre kisebb mértékben, módja sokkal inkább bővíthető. Az erdőkel való
fenntartható erőforrás-gazdálkodás két pilléren nyugszik. Az egyik a fentebb érintett erdőgazdálkodási
mód, a másik az itt tárgyalt erdei haszonvételek köre és hatékony feldolgozása.
A legnagyobb adósságunk az erdei haszonvételek hatékonyságának bővítése területén rejlik. Ennek
legjobb példája a tűzifa („Hazánkban a megújuló energia-termelés elsődleges forrása az erdei fa
(79%), részaránya jelentős mértékben meghaladja mind az EU átlagot, mind a hasonló adottságokkal
rendelkező tagállamokét”). Ha azonban az energetikai hasznosítás hatékonyságát nézzük, akkor mind
az erőművek, de főleg a lakossági szektor alacsony hatásfokkal pocsékolják el az erőforrást. A
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lakossági pocsékolás oka nemcsak a rossz hatékonyságú tüzelőberendezés, de a nem kellően száraz
tűzifa elégetése, amely nemcsak az energiát pocsékolja, de jelentős környezeti szennyezést is
generál. Atro-száraz fa égetése hatékony, passzív (nem igényel külső energiát, pl., áram
ventilátorhoz, stb.) tüzelőberendezésben (pl. tömeg, vagy rakéta-kályha), háromszor-négyszer
magasabb hatékonyságot eredményezhet, amely vagy az eltüzelt fa mennyiségét csökkentené, vagy
fosszilis energiahordozók kiváltását tenné lehetővé. Így furcsa mód többet segíthetnénk a
tüzeléstechnikai fejlesztésekkel és tüzelési kultúra javításával az erdeinken, mint bármi más módon.
Pl. ebben az esetben nem kellene azon gondolkodni, hogy a kis energiasűrűségű erdei apadékot,
nagy energia-befektetések árán hogyan vonjuk be a haszonvételbe. Arról nem beszélve, hogy az
ökoszisztéma szolgáltatások javítása megköveteli a minél több holt fa erdőben történő maradását.
Az erdők egy jelentős haszonvétele az erdei gyümölcsök, gombák. Különösen ez utóbbi a forrása egy
nehéz helyzetű társadalmi csoport kiegészítő jövedelmének. Az erdőtörvény erre vonatkozó
haszonvételi szabályozása miatt számos ponton keletkezett ebből konfliktus. Amennyiben piaci alapon
történne meg ezen termékek hasznosítása, úgy az érintett társadalmi réteg további hátrányt
szenvedne. Azonban itt is javítható lenne a hozzáadott érték, ha a fáradtságos munkával
összegyűjtött termékekből a legfőbb hasznot nem kereskedők élveznék, hanem a gyűjtés helyben
egészülne ki a feldolgozással és értékesítéssel.
(36) Humán erőforrás és vállalkozáshiányos térségekben a belső erőforrásokra építő
gazdasági tevékenységek ösztönzése
Szükségletre irányuló VP forrásokkal rendelkező intézkedések: M07, M16, M19
Fontos intézkedés, lehetséges a jelentős pozitív társadalmi hatása. Fel kell hívni a figyelmet arra,
hogy nem lehet ezekre az esetekre a szokásos piaci megoldásokat alkalmazni. A leszakadt térségek,
társadalmi csoportok nehezen, vagy egyáltalán nem integrálhatók a piaci folyamatokba. Ismereteik, az
erőforrásokhoz való hozzáférésük alacsony szintjét tekintve képtelenek versenyképes termelésre,
jövedelmi helyzetüknél fogva pedig nem képesek helyi keresletet támasztani. A belső erőforrások
tehát szegényesek, speciális megoldásokra van szükség, amelyek a legtöbb esetben a szabályozási
környezet megváltoztatását igényelnék. Ilyenek pl. a kézműves tevékenységek adózási jogi
környezete, a kézműves tevékenység alacsony negatív externáliájának adójóváírása; a házilag, vagy
közösségi összefogással megvalósítható alternatív technikai megoldások jogi-engedélyezési
eljárásainak könnyítése az építkezésben, épületgépészetben, víz és szennyvízkezelésben; az
értékesítés szabályozási környezetének javítása.
Fontos, hogy a megcélzott tevékenységek - eszköz- és technológiafejlesztés; humán-erőforrás
fejlesztés; folyamatos tanácsadás és segítségnyújtás (szociális, szakmai mentorálás); vállalkozási
inkubáció - mindegyikében érvényesüljenek a fenntartható fejlődésre irányuló ismeretek és szemlélet.
Ennél a szükségletnél az M16 együttműködési intézkedés megjelenik, szükséges azonban az M04,
M06, M09, M01 és az M02 tartalmi összekapcsolása az összes intézkedés tekintetében. Ezen
kapcsolatok és finanszírozási szinergiák kialakítását javasoljuk a VP véglegesítése során, annak
érdekében, hogy a szegénység és a leszakadás mérséklését, megoldást ne csak elodázzuk, hanem a
többi OP finanszírozási lehetőségeit is kihasználva valódi kitörési irányokba induljanak el az egyes
leszakadó térségek. Ennek érdekében minden eddiginél sokkal jobban a 41-es szükségletben jelzett
helyi szintű tervező, fejlesztő, aktivizáló kapacitásra kell építeni a fejlesztéseket, lehetőleg települési
szinten túlmutató táji együttműködések irányába bővítve.
(37) A vidéki gazdaság szereplői közötti együttműködések erősítése
Szükségletre irányuló VP forrásokkal rendelkező intézkedések: M04, M07, M16, M16
A VP szövegében nem kapcsolja össze, de a szükséglethez tartozó intézkedés a termelői csoportok
(M09), illetve a CLLD helyi fejlesztések (M19). Lényeges, hogy a gazdasági szereplők
együttműködése az erőforrások megújuló képességére épülő használatát és a táji természeti
adottságokhoz való illeszkedés szempontokat is figyelembe vegye a hosszú távú eredményesség
érdekében. Ennél a szükségletnél az M16 együttműködési intézkedés, valamint az M04, M06, M09,
M01 és az M02 tartalmi összekapcsolása az összes intézkedés tekintetében. Ezen kapcsolatok és
finanszírozási szinergiák kialakítását javasoljuk a VP véglegesítése során.
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Korábbi változatban szereplő szükséglet a szegénység enyhítését célzó, helyben
rendelkezésre álló felkészült emberi erőforrás, hosszútávra szóló, a helyi igényekre
épülő fejlesztési elképzelésekkel és forrásokkal
Szükségletre irányuló VP forrásokkal rendelkező intézkedések: ???
Ez egy olyan átfogó Stratégiai cél, amelyre a Program intézkedései nem képesek érdemi választ adni.
A vidéki szegénység, egyáltalán a szegénység mélyreható okainak elemzésére lenne szükség, ezt a
Stratégia sem tette meg. Ennek hiányában fontos felhívni a figyelmet arra, hogy a szegénységet
mechanizmusok termelik újra, és amíg ezek a társadalmi-gazdasági mechanizmusok működnek,
addig erre a kérdésre csak az aktuális helyzetet mérséklő, de nem rendező, megoldásokat lehet adni.
A szegénység elsődleges oka az erőforrások egyenlőtlen elosztása (természeti erőforrások,
információ, tőke, ismeretek, piaci hozzáférés, kapcsolati háló). Annak ellenére, hogy a természeti
erőforrások nagy része vidéken található, pl. termőföld, mégis a vidéki emberek java szorul ki ezek
használatából, sőt az ezekkel együtt járó támogatásokból.
(39) Tanyás és aprófalvas térségekre jellemző speciális problémák kezelése
Szükségletre irányuló VP forrásokkal rendelkező intézkedések: M07, M19
(44) A vidéki közösségeket, a szolgáltatások elérését szolgáló többfunkciós közösségi
terek és kezdeményezések
Szükségletre irányuló VP forrásokkal rendelkező intézkedések: M04, M05
(38) Az alapszolgáltatásokhoz való hozzáférés közösségi megoldásainak segítése
Szükségletre irányuló VP forrásokkal rendelkező intézkedések: M07, M19
A megfelelő minőségű és szükségletekre irányuló alapszolgáltatások rendre áldozatául esnek a rossz
fajlagossági mutatóknak. Ha kevés ember utazik busszal, akkor csak a kötelező járatszámot tartják
fenn, hiszen még az is gazdaságtalan. A menetrendszerű járatok kihasználtságát persze csak rontja a
falubusz, vagy a magán közlekedési eszközök használata. Egy kis létszámú, nem túl mobilis település
esetén ez a három megoldás egymást rontja, a kihasználatlan kapacitások miatt pedig rossz a
környezeti teljesítménye is. Logikátlan a nagy teljesítményű buszok rendszerbe állítása is, ha nincs a
kapacitásuk kihasználva, elég lenne kisebb teljesítményű is. Javítható lenne a helyzet telekocsi
programokkal is, amennyiben a települések ténylegesen közösségként működnének.
A közösségek számára biztosítandó közösségi terek kialakítása és a tanyás és aprófalvas térségekre
jellemző speciális problémák kezelése jelentős pozitív hatású intézkedés, eredményessége javítható,
illetve a fennmaradásának záloga is egyben a különböző együttműködéseket (pl. M08, M09, M16,
natúrparkok) és tartalmi fejlesztéseket (pl. M10, M11, M03, M01, M02) célzó intézkedésekkel történő
összehangolás. Ezen kapcsolatok és finanszírozási szinergiák kialakítását javasoljuk a VP
véglegesítése során.

3.6.2.5. A természeti erőforrások megújulását befolyásoló beavatkozások
(14) A fenntartható erdőgazdálkodás biológiai alapjainak biztosítása, kiemelten a védett
és magas természetességű erdőkben
(16) Az erdő-potenciál megőrzése és helyreállítása a talaj- és erózióvédelmet szolgáló
erdőgazdálkodási módok ösztönzése révén.
(18) Az ország erdőborítottságának és fásított területeinek növelése.
(24) A mezőgazdasághoz kötődő fajok természeti helyzetének javítása (a fajok és
élőhelyek igényeit figyelembevevő földhasználat)
(25) A zöld infrastruktúra fejlesztése, az ökológiai hálózat koherenciájának javítása
(26) Extenzív gazdálkodás ösztönzése, az extenzív termelésben rejlő lehetőségek jobb
kihasználása
(27) A környezetbarát technológiák alkalmazásának növelése, a környezettudatos
gazdálkodás fejlesztése
(28) Ökológiai gazdálkodás fenntartása és fejlesztése
(29) A mezőgazdasági genetikai alapok - tájfajták, a védett őshonos és veszélyeztetett
mezőgazdasági állatfajták - megőrzése
(30) A klímaváltozáshoz alkalmazkodó, vízvisszatartáson alapuló vízgazdálkodás
fejlesztése
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(31) A talajok termékenységének megőrzése, a degradációs folyamatok megelőzése
mérséklése, és a talajkímélő gazdálkodás ösztönzése
(34) Környezetbarát technológiák fejlesztése, öko-innováció ösztönzése
(40) Környezeti terhelés csökkentése, a természeti erőforrásokkal való hatékonyabb
gazdálkodás és klímareziliencia
Szükségletekre irányuló VP forrásokkal rendelkező intézkedések: M04, M05, M10, M11, M12, M15,
M16, M19
Korábbi pontokban leírtak alapján is látható, hogy az itt felsorolt szükségletekre válaszul számos
intézkedést tartalmaz a VP, amely intézkedések járulnak hozzá a VP legfőbb és legtöbb pozitív
környezeti eredményeihez, hatásaihoz, lásd az előző pontokban kifejtett értékeléseket.
Javaslat:
A természeti erőforrások megújulását befolyásoló beavatkozások eredményessége szempontjából
rendkívül fontos ennél a szükségletnél az M16 együttműködési intézkedés, valamint az M04, M06,
M09, M01 és az M02 tartalmi összekapcsolása az összes intézkedés tekintetében. Ezen kapcsolatok
és finanszírozási szinergiák kialakítását javasoljuk a VP véglegesítése során.

3.6.2.6. A nem helyi természeti erőforrások jelentős mértékű használatára vagy a helyi
természeti erőforrások túlnyomóan más területen való hasznosítására ható
beavatkozások
A Program kifejezett célkitűzése, hogy a helyi erőforrások helyi szinten történő kihasználása
valósuljon meg. Alapvető feladat marad a jelenlegi és a következő tervezési szinten egy megfelelő
fenntarthatósági kritériumrendszer kidolgozása az egyes intézkedések és indokolt esetben
műveleti szintek előkészítése és megvalósítása számára. A kritérium rendszernek a helyi
erőforrások használata mellett a környezeti és fenntarthatósági átterhelések (trade off) térbeli
és időbeli és szektorok, társadalmi csoportok közötti kezelését is tartalmaznia kell.

EGYET ÉRT-E AZ ITT MEGFOGALMAZOTT ÉRTÉKELÉSSEL ÉS JAVASLATOKKAL?
VANNAK-E TOVÁBBI ÉSZREVÉTELEI, JAVASLATAI VAGY KIEGÉSZÍTENI VALÓI?

3.7. A VP intézményi keretének környezeti és fenntarthatósági
szempontú értékelése
A hatóságok és területi szervek működését számos esetben forráshiány és ebből adódóan
kapacitásproblémák nehezítik. Az intézményrendszer tekintetében megállapítható, hogy minden
funkció működőképes ugyan, de egyes funkciók nem működnek elég hatékonyan. Ilyen pl. a
monitoring adatgyűjtési és a folyamat közbeni értékelési tevékenység és visszacsatolás rendszere,
amelyek szervezeti és szervezési háttere kiépült, de a vizsgált időszakban háttérbe szorult. Az MNVH
keretein belül vannak kezdeményezések a jó gyakorlatok gyűjtésére, az intézményi és társadalmi
tanulás vidékfejlesztés során elengedhetetlen folyamatainak kialakítására. Ezen folyamatok és
kezdeményezések a következő időszakban továbbfejlesztésre, megerősítésre szorulnak a
végrehajtási
intézményrendszeren
belül
a
Nemzeti
Fenntarthatósági
Keretstratégia
szempontrendszere alapján.
A vidékfejlesztési program végrehajtásának hatékonyságát csökkenti a támogatási rendszer, az
eljárásrend
bonyolultsága
és
a
bürokrácia.
Az
ehhez
kapcsolódó
intézményi
kapacitásmenedzsment problémák (bár ezek terén volt javulás) és az elmúlt évek erőltetett menetű
forráskihelyezése miatt a kiírások átfutási idői az indokoltnál lényegesen hosszabbak voltak, továbbá
nem jut erőforrás, és hiányoznak kompetenciák a szolgáltató szemlélet érvényesítésére, az ügyfél
felkészítésére és tájékoztatására, valamint az egyedi ügyfélproblémák kezelésére. A rendszer nem
használja ki azokat az eszközöket, amelyek alkalmazásával az intézmények közötti együttműködés
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javítható lenne, pl. megfelelő képzés és felkészülési idő biztosítása új jogcímek esetén, a nyílt
kommunikáció, az MVH iránymutatásainak a HACS-ok számára történő elérhetővé tétele, a
kérelemkezeléssel kapcsolatos nyilvános „gyakran ismételt kérdések” felület működtetése, vegyes
munkacsoportok létrehozása (lásd NVT ex-post értékelés megállapításait). Az Irányító Hatóság
szerepének megítélésében kirajzolódott a felülről történő direkt irányítás, a szankcionálás, valamint az
ezek miatt érezhető, a hatóságnak kiszolgáltatott ügyfél viszony, a partnerség helyett. A
megvalósítás rendszere a központosított, normatív kontrolra épül, hiányzik belőle a megfelelő szintű
partnerségi, bizalmi elv.
A LEADER/CLLD-megközelítés az európai vidékfejlesztési politika alappillére, amely a jövőben
nemcsak megőrzendő, hanem erősítése szükséges. Ennek részeként 2008-ban 96 Helyi Akciócsoport
alakult, területük az ország teljes vidéki területét lefedi. Számos olyan helyi akciócsoport működik,
amely a projektgenerálás, a komplex programok lebonyolítása terén kiváló munkát végez. Ezekre jól
működő, a LEADER alapelveket mintaszerűen érvényesítő akciócsoportokra, mint alapvető bázisra a
jövőben is építeni lehet és kell a vidékfejlesztésben.
Az összes szereplő információs és együttműködési hálózatba szervezése, tevékenységének
összehangolása érdekében létrejött a Magyar Nemzeti Vidék(fejlesztés)i Hálózat, kiépült a Nemzeti
Agrárgazdasági Kamara, aktívan működnek a VP témaköreit érintően különböző szakmai és civil
szervezetek. A hatékony hálózati működés érdekében az elmúlt időszakban számos intézkedés
történt, azonban még további fejlesztés szükséges az eredményes hálózati együttműködések, a jó
gyakorlatok gyűjtése és megosztása, a hálózati és közösségi kompetenciák fejlesztése, illetve a
tájszintű együttműködések, mint a vidékhálózat alapegységeinek fejlesztése terén, amely nem
nélkülözheti a megyei és tájszintű koordinációt és hálózatépítést.
A szakigazgatási és élelmiszerlánc-felügyeleti szervek – beleértve az állat- és növény-egészségügyi
intézményeket –működését sok esetben irányítási, forrás- és kapacitásproblémák nehezítik. Szükség
van a falugazdász hálózat és a szaktanácsadói hálózatok működésének bővítése (pl. AKG és a
természetkímélő gazdálkodási irányok felé, lásd az angol FWAG szervezetét mintaként)
stabilizálására. Az Agrárkamara fejlesztése terén a teljes élelmiszerlánc összefogására, a
kiegyensúlyozott tagi érdekérvényesítés lehetőséginek, a helyi közösségi érdekek támogatására
célszerű koncentrálni. Az ágazati és szakterületi szakmai szervezetek működését (pl. szakmai
kamarák, terméktanácsok) forrás- és kapacitáshiányok nehezítik, a magas színvonalú szakmai munka
érdekében tevékenységük, szerepük erősítése szükséges.
Külön ki kell emelni, hogy egyre több civil szervezet és egyház kapcsolódik be a vidékfejlesztés
feladataiba, erősítésük, működésük segítése fontos vidékpolitikai érdek. A lakosság és a civil
szervezetek fokozódó érdeklődést mutatnak környezetük állapota és az ezzel kapcsolatos információk
iránt. A környezeti ügyekben való aktív társadalmi részvételt számos jogszabályi előírás támogatja,
ugyanakkor a gyakorlatban számos probléma tapasztalható (pl. civil-kormányzati partnerség
kialakítása, adatokhoz való hozzáférés). Nemcsak a helyi, de az országos civil szervezetek is jelentős
forráshiánnyal küzdenek.
Az állami tulajdonban lévő földterületek vagyonkezelői (nemzeti park igazgatóságok, vízügyi
igazgatóságok, állami tulajdonú erdészeti zrt-k) jelentős szerepet töltenek be a természeti
értékmegőrzésben és a vidéki foglalkoztatottság növelésében. A hátrányos helyzetű térségekben sok
esetben ezek a szervezetek a legmeghatározóbb munkaadók (lásd pl. az Aggteleki Nemzeti Park
területét. Szerteágazó tevékenységi körük és feladataik (pl. ökoturizmus előremozdítása,
közfoglalkoztatottak alkalmazása, fejlesztési programok lebonyolítása) következtében mind az adott
térség gazdasági életének, mind a vidékfejlesztés lehetőségeinek fontos alappillérei. Ugyanakkor látni
kell, hogy a térségi civil szervezetekkel való együttműködésen alapuló partnerség nélkülözhetetlen
mivel jelentős tehermegosztás és hozzáadott érték képződése biztosítható lenne.
A vidéki élet- és környezetminőség megfigyelésére kiterjedt monitoring rendszerek állnak
rendelkezésre, amelyek működését, továbbfejlesztését finanszírozási problémák nehezítik. Az
információs rendszerek, a szakterületi adatbázisok összekapcsolódása számos esetben hiányos.
Az alkalmazott monitoring tevékenység terén – a begyűjtött monitoring adatok konzisztenciájának
megteremtése, elemezhetőségének biztosítása érdekében – további jelentős fejlesztésekre van
szükség. Ezen fejlesztések nélkül sem az országos, sem pedig a helyi programok eredményessége
nem vagy rendkívül nagy ismétlődő ráfordításokkal értékelhető.
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EGYET ÉRT-E AZ ITT MEGFOGALMAZOTT ÉRTÉKELÉSSEL ÉS JAVASLATOKKAL?
VANNAK-E TOVÁBBI JAVASLATAI VAGY KIEGÉSZÍTENI VALÓI?

3.8. A környezeti következmények alapján a VP és a változatok
értékelése, a környezeti szempontból elfogadható változatok
meghatározása.
3.8.1. Korábbi vidékfejlesztési gyakorlat értékelése, tapasztalatainak
összefoglalása
Röviden összefoglaljuk a Nemzeti Vidékstratégia (2012) megállapításai és az azóta készült
értékelések alapján az elmúlt időszak vidékfejlesztési tapasztalatait. Az Új Magyarország
Vidékfejlesztési Program (ÚMVP) támogatási elveiben alapvetően a SAPARD program és a 20042007 között érvényes Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP) gyakorlatára épült. ÚMVP
keretben mintegy 5 milliárd euró, azaz közel 1 300 milliárd Ft-nak megfelelő támogatás állt
rendelkezésre 2007-2013 között.
"Az ÚMVP támogatásai eredményeként számos területen történt előrelépés, ugyanakkor a 2010-ben
készített félidei értékelésének és a NAKVI által megbízott szakértők 2014. évi előzetes indikátoronként
készített értékelési megállapításai szerint a programnak összességében csekély hatása volt eddig
a vidéki munkalehetőségek bővülésére, az élet- és környezetminőség javítására. A megítélt
támogatások nagy hányada kisszámú nagygazdasághoz került, melyek a pályázatokból a munkaerő
létszám leépítését eredményező technológiai fejlesztéseket hajtottak végre. A családi gazdálkodók,
fiatal gazdák megerősítése, a termékszerkezet átalakítása, a mikrovállalkozások támogatása, a
falufejlesztés, agrár-környezetgazdálkodási célok megvalósítását támogató intézkedések a keretek
allokálásánál háttérbe szorultak. A programnak a mezőgazdasági termékszerkezet átalakítására
vonatkozó törekvése a gyakorlatban csak kis mértékben valósult meg. Hátrányt jelent, hogy az
intézkedések lebonyolítása többnyire országos programok keretében történik, a térségi különbségek
kezelésére, a térségi igények képviseletére és érvényesítésére csak korlátozottan van lehetőség. A
fejlesztéssel kialakított kapacitások kihasználása sem mindig biztosított. A vidéki térségeket inkább
szociális kényszerek és az alapvető infrastrukturális szükségletek, mintsem a vállalkozásfejlesztés
igénye vezérli.
A monitoring jelentés szerint a program I. tengelye esetében megnyitott intézkedések közötti
forráselosztás és az egyes jogcímek követelményrendszere nem megfelelően reagált a magyar
agrárium gondjaira. Az állattenyésztés megerősítését szolgáló intézkedések esetében mérhető
nagyfokú területi koncentráció szintén nem a hatékonyság irányába mutatott. A II. tengely
agrárkörnyezet-gazdálkodási intézkedései esetében a támogatások nagyobb részéhez nem a
leginkább arra alkalmas területek jutottak. Az integrált szántóföldi termelést támogató jogcím túlzott
dominanciája miatt más, a környezetkímélő gazdálkodás szempontjából nagyobb hatású intézkedések
nem részesültek elegendő forrásban. A III. tengely foglalkoztatás növelésre gyakorolt hatása a
célokkal szemben meglehetősen kicsi volt. A mikrovállalkozások létrehozását és fejlesztését megcélzó
intézkedésre benyújtott pályázatok elbírálási ideje – az újraértékelések miatt – a kezdeti években
meglehetősen nagy volt. Ez az intézkedés elvárt hatékonyságát jelentősen rontotta. A IV. tengely
(LEADER) hatékony működését nehezíti a kidolgozásakor meghatározott bonyolult eljárásrend,
melynek egyszerűsítése érdekében az elmúlt időszakban számos intézkedés történt. A komplex
térségfejlesztési projektek bírálata esetében magas a normatív szempontok aránya, valamint ezzel
párhuzamosan alacsonyak a helyismerettel rendelkező helyi akciócsoportok szempontjainak
érvényesülési lehetőségei.
A fenti jelentős problémákat egyrészt a jelenlegi ÚMVP megvalósítása során, másrészt a következő,
2014-2020-as időszak vidékfejlesztési tervezésekor meg kell oldani", fogalmaz a Vidékstratégia.
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EGYET ÉRT-E AZ ITT MEGFOGALMAZOTT ÉRTÉKELÉSSEL ÉS JAVASLATOKKAL?
VANNAK-E TOVÁBBI JAVASLATAI VAGY KIEGÉSZÍTENI VALÓI?

3.8.2. A VP változatok értékelése és végkimenetelének lehetőségei a
fenntartható fejlődés szempontjából
Az előző pontokban bemutatott értékek a fenntarthatósági és a környezeti szempontok legfontosabb
értékeire épülnek, így azokat elvárásként fogalmaztuk meg a tervvel szemben (lásd tematika az 1.
mellékletben). A vizsgálat arra terjed ki, hogy a felsorolt elvárásoknak a terv mennyiben felel meg, a
tervezés és a döntéshozatal során milyen mértékben vették figyelembe az elvárásokat. Ennek
értékelésére az alábbi 5 kategóriát alkalmazzuk:
·
·
·
·
·

2 pont, amennyiben az elvárás teljesítéséhez a terv hozzájárul
1 pont, amennyiben az elvárás teljesítés valószínűsíthető, de a terv kiegészítése szükséges a
jelenlegi, vagy a végrehajtási fázisban
0 pont, amennyiben az elvárással a terv nem foglalkozik, az elvárást meg kell jeleníteni
-1 pont, amennyiben az elvárás teljesítését a terv közvetetten veszélyezteti
-2 pont, amennyiben az elvárás teljesítését a terv közvetlenül veszélyezteti

A vizsgálat javaslatainak megalapozását szolgálják azok az elvárások, amelyekkel a tervezési,
döntéshozatali folyamat, vagy a terv nem foglalkozik, vagy nem teljesülnek, vagy nem kellően
hatékonyak, illetve felhívjuk a figyelmet az elvárásokkal ellentétes tervezési, döntéshozatali és tartalmi
elemekre.
2014-2020 Vidékfejlesztési Program változatai

C

0

A jó környezetminőséggel kapcsolatos célkitűzések
Mozaikos környezeti alkalmazkodás elősegítése
(stabilitás, sokféleség, interakciók megóvása, társadalmi folyamatok illesztése)
Ökoszisztéma szolgáltatások fenntartása, fejlesztése

1

-1

Vízhasználatot meghatározó termelői struktúrák és fogyasztói
mintázatok

1

-1

Környezeti alkalmazkodásra épülő szerves kultúra megőrzése,
fejlesztése

1

-2

Környezetterhelés, állapotváltozás, visszahatás az eltartó-képességre
Az emberek egészségi állapotának és társadalmi, gazdasági
helyzetének védelme, javítása

1

-2

Biológiai sokféleség, élővilág megőrzése

1

-2

Tájszerkezet, területhasználat

1

-2

Talajt, termőföldet érő hatások

1

-2

Víz mennyiségi és minőségi védelmét érintő hatások

1

-2

Épített környezet, kulturális örökség

1

-1

Klímaváltozáshoz való alkalmazkodás és a veszélyek megelőzése,
elkerülése, mérséklése

1

-1

A környezettudatos, felelős értékrend fejlesztése

1

-1

A társadalmi igazságossággal, irányítási rendszerrel kapcsolatos célkitűzések
Jó kormányzás és irányítás biztosítása

1

-2

A természeti erőforrásokhoz való hozzáférés biztosítása

0

-2

Szolidaritáson alapuló közös teherviselés

0

-2

A vidékfejlesztés integrált megközelítésével és az általános rendszerszemlélet
érvényesítésével kapcsolatos elvárások vizsgálati szempontjai
A terv belső összhangjának biztosítása

1

?
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A terv külső összhangjának biztosítása

1

?

Rendszerszemlélet érvényesítése

0

?

6. táblázat

A Vidékfejlesztési Program és lehetséges változatainak értékelése

A Vidékfejlesztési Program egyedülálló jelentőséggel bír a 2014-2020 közötti időszak
fejlesztéspolitikájában, mivel meghatározó szerepet játszik az ország legfontosabb erőforrásainak a
már elért (pl. közösségi együttműködések, helyi gazdásági eredmények) és még megtartott értékeinek
(pl. élőhelyek, víz és talajkincsünk, erdőállományunk) megőrző és fejlesztő hasznosításában. Kiemelt
a VP jelentősége amiatt is, hogy közvetlenül képes hatni a vidéki lakosság és a természeti környezet
állapotának és helyzetének alakulására, akkor, amikor Európa és világszerte a helyi konfliktusok és
megélhetési problémák, valamint a környezeti állapot romlása miatt felértékelődnek a helyi, regionális
és országos problémák és kihívások megoldására képes, jó (így egyben teherbíróbb) környezeti,
természeti állapotot fenntartó gazdasági és társadalmi együttműködések, hálózatok.
Nemzetközi és hazai szinten is érzékelhető tendencia a természeti erőforrásokkal való gazdálkodás
tekintetében egy duális szerkezet kirajzolódása. A duális szerkezet lényege, hogy van egy
agrárgazdaság, amely a szuper intenzitás irányába fejlődik bevetve minden új technológiát az
erőforrás-hatékonyság érdekében. A hatékonyság növekedésével csökken ezen agrárágazatok
foglalkoztatási képessége, amelyre az új technológiák lehetőséget adnak, és amelyet a
versenyképesség megkövetel. Ezen, szuper intenzív rendszereknek nagyon rossz a környezeti
viszonya, hatalmas, összefüggő területeket foglalnak el, gyorsan élik fel a termelés biológiai alapjait
(talaj, talajvíz, biológiai sokféleség). Ennek a gazdálkodási módnak egyre kisebb a társadalmi
elfogadottsága, mivel a fogyasztók kétkedve fogadják az ebből kikerülő élelmiszerek minőségét. Ezen
oknál fogva is, ezek a rendszerek sokkal inkább az ipari alapanyagok előállításának (energetikai
alapanyagok, vegyipari alapanyagok, tömegtakarmányok, stb.) irányába tolódnak el.
A szerkezet másik eleme az extenzív, környezetbarát, fenntartható erőforrás-használatot célzó
gazdálkodási forma, amelyben megjelennek a hagyományos termelési módok (legelőerdők, ártéri
gazdálkodás, pusztai gazdálkodás, extenzív gyümölcsösök, stb.), de az organikus gazdálkodási
módok új irányzatai (bio-, biodinamikus-gazdálkodás, permakultúra, erdőkertek, stb.), vagy a direktvetéses eljárások a szántásos gazdálkodás helyett. Sokkal jobban megfelelnek a fenntarthatósági
elvárásoknak, nagyobb a foglalkoztatási potenciáljuk, fenntartható módon nyúlnak az alapvető
erőforrásokhoz, képesek egészséges, a fogyasztói igényeket kielégítő alapanyagok és feldolgozott
termékek előállítására. Ugyanakkor az is nyilvánvaló, hogy ezek a jellegüknél fogva nem képesek az
ipari alapanyagok elégséges mértékű megtermelésére.
A két szerkezet gazdasági és szociális szempontból jól megfér egymás mellett hiszen, akiket az
intenzív kiszorít a foglalkoztatásból azt felveheti az extenzív, és mivel más piaci igényekre termelnek,
illetve ez fokozatosan letisztul, így a versenyhátrányok is lassan eltűnhetnek. Persze szociális
szempontból nem túl méltányos, hogy sokaknak az alacsony minőség jut, míg mások a magas
minőséget is képesek megfizetni. Végül ez nemcsak, hogy nem méltányos, de nem is célszerű, hiszen
az életképesség és az egészségesség tekintetében létrejövő társadalmi különbségek végül az egész
társadalmat terhelik meg.
Míg gazdasági és szociális szempontból a duális szerkezet rövidtávon eredményekkel kecsegtet,
hiszen égető (foglalkoztatás) gondokra reagál, addig környezeti szempontból elfogadhatatlan. Ha az
ökoszisztéma szolgáltatásokat vesszük alapul, akkor a legmagasabb értéket a természetes
ökoszisztémák állítják elő, a legcsekélyebbet az intenzív módon művelt agrár-ökoszisztémák, és a
kettő közé tehetők az extenzív módon művelt területek.
A VP végkimenetele a környezeti fenntarthatóság szempontjából tehát attól függ, hogy mit honnan
veszünk el, és milyen céllal:
1. az intenzívből veszünk el az extenzívhez, vagy
2. a természetesből, természetszerűből az extenzívhez, vagy
3. éppen a kedvezőtlen területeket visszaadjuk a természetnek, és úgy próbálunk
haszonvételekhez jutni.
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A VP-ben főként az előző kettőt célzó programok vannak, és mivel a területi és támogatási arányok,
illetve a kitűzött eredmények jelenleg előre nem láthatók, ezért a kimenetel is megjósolhatatlan.
A VP elmozdulási iránya a fenntarthatóság felé a következők szerint alakul az étékelésünk
alapján:
A vizsgált programtervezetben mind a fenntarthatósági, mind pedig a környezeti értékelési
szempontok alapján feltételesen megállapítható, hogy mérsékelhetők a negatív környezeti
következmények, illetve a fenntarthatóság felé történő kismértékű elmozdulás érhető el. A VP
megvalósításának részletszabályain és a források végleges csoportosításán múlik, az alkalmazott
fejlesztéspolitikai eszközök arányán (pl. helyi, térségi tervezés és döntéshozatal lehetőségének
megteremtésének aránya, közreműködése a központi elosztás mellett) hogy milyen hosszútávon
fenntartható és eredményes fejlesztések valósulnak meg 2014-2020 között a VP keretében.
Alapvető keretfeltétele ennek az eredménynek azonban az, hogy a program,
· megfelelő arányú forráskerettel,
· megfelelő intézményi és személyi kompetenciákkal (tudás/tapasztalat, jogosultság,
képességek együttes jelenléte) és
· részletszabályokkal (pl. rendeletek, végrehajtási útmutatók, támogatási kritériumok), illetve
· alacsonyabb szintű tervek (pl. helyi fejlesztési stratégiák és más kedvezményezeti kör által
készített tervek, mint a termelési szövetkezet, a REL együttműködés, tájgazdálkodási, vagy
natúrparki tervek, programok), kidolgozása során a környezeti és fenntarthatósági
szempontok figyelembevételével valósuljon meg.
·
Kiemelten fontos, hogy mind tartalmi, mind pedig a végrehajtási hatások és következmények attól
függnek, hogy
· egyrészt a VP finanszírozásának mértéke melyik változat szerint valósul meg,
· másrészt a kialakítás alatt álló intézményrendszer milyen mértékben felel meg a Nemzeti
Fenntarthatósági Keretstratégiában leírt szemléletnek, kritériumoknak,
· harmadrészben a végrehajtás keretében megvalósuló bizalomépítő (felkészítő, megelőző,
támogató, átlátható) jellegű együttműködés alakul-e ki a kedvezményezettek és a
közreműködő szervezetek között vagy marad a korábbi (szankcionáló, nem átlátható,
kiszolgáltatottságot erősítő) kapcsolat,
· negyedrészt pedig a konkrét tartalmi társadalmi, környezeti és gazdasági célok elérést
biztosító intézkedések megfelelően kerülnek-e kialakításra és nyomon követésük, értékelésük
megvalósul a támogatási időszak során.
Az egyes intézkedések egymással projekt és térségi szinten is konfliktusba kerülhetnek környezeti és
fenntarthatósági szempontból. Lényeges ezért, hogy olyan program szinten alkalmazandó alapelvek
legyenek elfogadva, felkészült intézményrendszer és kedvezményezett kör folyamatos fejlesztése
biztosítva legyen, illetve olyan térségi, tájszintű, birtokszintű keretprogramok, tájkezelési
alapelvek, tervek kerüljenek megfogalmazásra, amelyek alkalmasak ezen konfliktusok kezelésére. A
birtok vagy táji szintű tervek és programok felkészült szakmai szereplők, hálózatok pl.
szaktanácsadók, MNVH, NAK által is segített elkészítésének támogatása, összekapcsolása az
egyedi kifizetésekkel jelentős mértékben eredményesebbé és hatékonyabbá tehetné a környezeti
eredmények elérését, ehhez azonban a környezeti szempontú felkészítés és nyomon követés
egyaránt szükséges az egyes programokhoz igazítva.
Alapvetően három lényeges környezeti szempont megerősítésre szorul a Programban:
·
·
·

erőforrások kímélete, takarékosság a fejlesztések során, a víz, az anyag és az
energiatakarékosság érvényesítése, talaj, mint ökológiai rendszer védelem, a hatékonyság
technológiai szempontjainak fejlesztése mellett;
kibocsátások és terhelések csökkentése, mérséklése a fejlesztések során, például a
légszennyező anyagok kibocsátásának csökkentésében, a levegőminőség javítása; szennyvíz
és a hulladék kibocsátás, termelés mérséklése;
a táji, domborzati adottságokhoz illeszkedő és takarékos, az ökoszisztémák állapotának
megőrzését és javítását elősegítő ésszerű és kíméletes területhasználati szempontok
érvényesítése.
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A szempontok érvényesítése nem igényel külön eljárásokat, hanem a fejlesztési előkészítési,
bírálati és megvalósítási, értékelési folyamatba beépíthető módon kell megvalósítani. Ehhez
javasoljuk rövid és praktikus útmutatók készítését, illetve jó gyakorlatokat összegyűjtését,
hozzáférhetővé tételét.
Ki kell emelni, hogy a program számos eleme hordoz olyan lehetőségeket, amelyek a szegénység és
társadalmi csoportok leszakadása elleni küzdelemben eredményesen alkalmazható lehet. Az
eredményesség alapvető feltétele azonban, hogy a megfelelő mértékű finanszírozás mellett a helyi
önfoglalkoztatás lehetőségeinek és a helyi, táji feltételekhez illeszkedő helyi
munkahelyteremtésre, foglalkoztatásra vonatkozóan indikátorok és célkitűzések jelenjenek
meg a programban, az egyes intézkedésekhez kapcsolódóan.
A VP nélküli változat az, amely feladja az eddig elért környezeti és fenntarthatósági eredmények és
erőforrások (pl. ökoszisztémák és szolgáltatásai) a táj és a társadalom életképességének alapjait,
rugalmas ellenálló képességének (rezilienciájának) biztosítékait eredményező programelemeket, a
közvetlen területalapú kifizetések növelése, és a piaci viszonyok diktálta haszonelvű területhasználat
érdekében. Ilyenek teret vesztő témakörök például a területi együttműködések, képzés,
szaktanácsadás erősítése, helyi gazdasági programok és együttműködések, az agrárkörnyezetvédelmi és más környezeti, illetve táji fókusszal rendelkező programelemek. A 0 változat
esetében a versenyképes agrárgazdaság, amely a szuper intenzitás irányába fejlődik tovább
csökkentve a vidék, benne az agrárágazatok foglalkoztatási képességét, helyi adottságokhoz való
alkalmazkodást és a fenntarthatóság irányába történő elmozdulás esélyét, azaz a vidék
életképességének megerősítésének lehetősége veszhet el.
Azért is szükséges a vizsgált C-változat minden intézkedésének és a végrehajtás
keretfeltételeinek, folyamatainak, személyeinek környezeti és fenntarthatósági szempontú
megerősítése, mert fennáll a veszélye, hogy elveszítjük a helyben, a tájban megjelenő gazdag
kapcsolatrendszerünket, szétfoszlik a helyhez kötő viszonyrendszerünk. A tájjal, a hellyel közvetlen
kapcsolatban állunk, míg a globális térrel való kapcsolatunk közvetett. A helyben végzett
cselekedeteink következményei közvetlenül helyben jelentkeznek, s ezért az elkövetett tévedéseink
eredményei láthatók, s kijavíthatók, addig a térben valahol magvalósuló tevékenységeinket más
ellenőrzésére bízhatjuk csak. Amit nem érzünk, nem látunk közvetlenül, számunkra olyan mintha nem
is létezne, olyan amelyért nem tartozunk felelősséggel, elszámolással. A visszacsapás (pl. termőtalaj,
ökológiai rendszer degradációja ezzel élet- és gazdálkodási lehetőségeink leromlása), pedig attól
függetlenül, hogy tudomásul vesszük-e vagy sem, biztosan bekövetkezik, de mivel közvetlen
fenyegetését nem érzékeljük, nem törődünk vele. Így figyelmen kívül hagyjuk a negatív
visszacsatolást. (Gyulai, 2008)
A vidéki (területi) fejlődés olyan strukturális változás, a mely következtében a gazdasági, a
kulturális, a politikai, az ökológiai és más tényezők viszonyrendszere, kapcsolatrendszere
fejlődik, amely a megőrzés és a fejlesztés helyes mértékének irányába ható folyamatos
előrehaladást kell, hogy jelentsen. Az életértékek mentén elkötelezett fejlesztés eredményezhet
csak fejlődést, területi, vidéki fejlődést.
Akkor beszélhetünk a fejlesztés eredményeképpen fejlődéséről, ha legalább megőrizzük, sőt
javítjuk a környezet, a táj eltartó képességét, az élőhelyek, élőlények egészségét és az ember
fizikai, szellemi, lelki egészségét. Amennyiben nincs tekintettel a fejlesztés ezekre a központi
értékekre, akkor nem fejlődésről, hanem hanyatlásról, rombolásról, de legalábbis problémák
gyártásáról beszélünk. Az a vidékfejlesztés, amely a fejlődésben elmaradott térségeken úgy akar
segíteni, hogy figyelmen kívül hagyja a megőrzés és a fejlesztés között fennálló helyes mértéket, csak
a problémák halmozásában és kitágításában ér el eredményeket. A kizárólagosan versenyre alapozott
fejlesztés, a gazdasági növekedés mindenáron való hajszolása lehetetlenné válik, ha az a mérték és
az értékek figyelembe vétel nélkül történik. Ilyen mérték a környezet, táj eltartó képessége, de az
élőhelyek, élőlények tűrőképessége és az emberek fizikai, szellemi, lelki terhelhetősége, mindezen
élők rendszerének rezilienciája (rugalmas ellenálló képessége).
Kiemelt javaslatunk, hogy a VP tekintetében világos és egyértelmű, mérhető, illetve reális
gazdasági, társadalmi és környezeti célt lenne érdemes megfogalmazni. Hazánk adottságait és a
nemzetközi trendeket tekintve ilyen cél lehetne a biztonságos és egészséges élelmiszerek
előállítására képes mezőgazdaság, a gazdasági együttműködések, helyi foglalkoztatottság
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növelésével és természeti környezet (tiszta víz, élettel teli termőtalaj és gazdag biodiverzitás)
megőrzésével jelentene valódi hosszabb távú kitörési irányt és gazdasági versenyelőnyt is. A
beruházások fokozott fejlesztése önmagában nem hozza meg a várt előnyöket hosszabb távon a
természeti környezet, a talaj, a vízmennyiség és minőség, illetve a biodiverzitás megőrzését rendszer
szinten biztosító programkeretek (pl. tájszintű együttműködések, programok, birtokszintű tervek)
nélkül.

EGYET ÉRT-E AZ ITT MEGFOGALMAZOTT ÉRTÉKELÉSSEL ÉS JAVASLATOKKAL?
VANNAK-E TOVÁBBI JAVASLATAI VAGY KIEGÉSZÍTENI VALÓI?

4. A VP környezeti hatásosságát és a várható negatív hatások
elkerülését célzó javaslatok
Kiemelt javaslatunk, hogy a VP tekintetében világos és egyértelmű, mérhető gazdasági, társadalmi és
környezeti célt lenne érdemes megfogalmazni. Hazánk adottságait és a nemzetközi trendeket tekintve
a biztonságos és egészséges élelmiszerek előállítására képes mezőgazdaság, gazdasági
együttműködések, helyi foglalkoztatottság növelése és természeti környezet (tiszta víz, élettel teli
termőtalaj és gazdag biodiverzitás) elérése jelentene valódi hosszabbtávú kitörési irányt és gazdasági
versenyelőnyt is. A beruházások egyoldalú fejlesztése önmagában nem hozza meg a várt előnyöket
hosszabbtávon a természeti környezet, a talaj, a vízmennyiség és minőség, illetve a biodiverzitás
megőrzését rendszer szinten biztosító programelemek nélkül.
Javaslat a meglévő talajkészlet védelmére és a beruházások megvalósítása céljából a
termőföld művelés alól való kivonásának korlátozása.
Szükséges a meglévő talajkészlet szigorúbb védelme, ami hatékonyabban korlátozza a zöldmezős
beruházásokat, támogatva egyben a felhagyott iparterületek ipari, lakó és közösségi funkciókra
történő újrahasznosítását, növelve ezzel az állam szerepvállalását a felhagyott, használaton kívüli
területek újrahasznosításában.
A termőtalaj kezelésében pedig paradigmaváltásra van szükség! Ma a növényt tápláljuk tápoldatokkal,
miközben a talajt, a talajéletet degradáljuk. A növényt megfosszuk természetes közegétől, aminek
következtében az legyengül és támadhatóvá válik a kártevők, betegségek által. A paradigma váltás
lényege, hogy a talajt, mint természete közeget regeneráljuk, azt a megújulás mértékén használjuk. A
növény egészségével a talaj egészségén keresztül törődjünk, és ezen keresztül nyerjünk egészséges
táplálékot és környezete!
Minimum követelményként változtatni kellene az intenzív mezőgazdasági technológián, csökkenteni
kellene a táblaméreteket. A területen a mulcshagyó direkt vetés (no till, minimum till) módszereit
kellene követni, amely megakadályozná a talaj további pusztulását, növelné a vízmegtartó
képességet, javítaná a talaj biológiai sokféleségét, helyreállítaná a talaj ökoszisztéma szolgáltatásait.
Javaslat a mezőgazdasági és élelmiszeripari hulladékgazdálkodás elveinek érvényesítése a
fejlesztések során
A mezőgazdasági és élelmiszeripari hulladékok esetében a következő jelentős környezetvédelmi és
hulladékgazdálkodási javaslatok fogalmazhatók meg az Országos Hulladékgazdálkodási Program
alapján:
·

Továbbra is el kell téríteni a mezőgazdasági és élelmiszeripari hulladékot a hulladéklerakóktól
a hasznosítók felé.

·

A mezőgazdasági és élelmiszeripari biológiailag lebomló hulladékból, melléktermékekből
előállított komposztok mezőgazdasági felhasználásának elősegítése.

·

A mezőgazdasági-, élelmiszeripari hulladék magas szintű kezelését biztosító infrastruktúra
(kezelő létesítmények) kialakítása szükséges.
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·

A mezőgazdasági és élelmiszeripari hulladék biológiailag lebomló
hulladékhierarchiának megfelelően – elsősorban biológiai kezelésre kerüljön.

része

–

a

Javaslat az agrárgazdaságban a vertikális és horizontális együttműködésék szintjének
növelése, termékpálya-rendszerek kialakítása témakörében
A vertikális és horizontális együttműködés keretében törekedni kell a körkörös agrárgazdasági
szerkezet kialakításra, amelynek során olyan agráripari, hulladékhasznosítás szempontjából zárt
rendszerek jönnek létre, amelyek rendszerbe kapcsolják az ágazat összes szereplőjét. Ennek különös
jelentősége van a szakosodó agrárgazdaságban, mert a korábbi több funkciós gazdaságok
kényszerből profil tisztítást hajtottak végre. Az alágazatok elszigetelődtek egymástól. Pl. az állattartók
számára más termeli a takarmányt, van akinek elég nagy területe van, de nincs jószága, az állattartók
küzdenek a tárgy-problémával, míg a mező-, vagy kertgazdaságban hiányzik a természetes talajerő
pótlás. A körkörös gazdaság alkalmas arra, hogy csökkentse az anyag és energia inputokat, azzal,
hogy a hulladék outputokat visszatáplálja a rendszerbe. Fontos annak az ösztönzése, hogy az
agrárgazdaság egésze a körkörös gazdaság modelljébe integrálódjon. Ehhez tudatos tervezésre van
szükség, és nem elég, hogy két-, vagy többoldalú kapcsolatok jönnek létre a szereplők között. Az első
lépés tehát a körkörös agárgazdaság rendszerének megtervezése. Ennek során válnak láthatóvá,
hogy milyen hiányterületek és szükségek mutatkoznak a rendszer egészében. A támogatásokat
nyilván a hiányzó láncszemek irányába kellene terelni.
Kockázatkezelési rendszerben való részvétel arányának növelése, a kiegyensúlyozott
jövedelemtermelő képesség megteremtése és a kockázatmegelőző eszközök alkalmazásának
elterjesztése érdekében.
Valóban fontos, hogy a két eszköz (megelőző kockázatkezelő intézkedések megvalósítása; biztosítási
rendszer) egyszerre kerüljön alkalmazásra, és a támogatás a kétféle intézkedést együtt követelje meg.
Helytelen lenne, ha valaki úgy venne részt a biztosítási rendszerben, hogy nem tette meg a megtehető
megelőző intézkedéseket, és szándékosan tette ki magát a nagy valószínűségű kockázatoknak.
A mezőgazdaság energiafelhasználás hatékonyságának javítása épületenergetika és a
technológiai berendezések fejlesztése által.
Ahhoz, hogy az intézkedés jelentős pozitív hatással járjon két feltételnek teljesülnie kell. Az egyik,
hogy a beruházások során ne kerüljenek felhasználásra olyan anyagok, amelyek a későbbiekben
környezeti terhelést jelentenek (ld. HBCD, mint veszélyes hulladék). A másik, hogy a beruházásból
származó környezeti teher csökkenése nagyobb legyen, mint a beépítésre kerülő anyag és energia
környezeti terhelése. Figyelembe kell venni a beruházások tervezésénél, hogy a munkára fordított
költségek hasonlóak a kisebb és nagyobb környezeti teljesítményű megoldások esetében (pl. a
vastagabb szigetelő anyag felrakásának sem magasabb a munkadíja, ellenben magasabb
megtakarításokat lehet vele elérni).
Miközben a geotermális energia felhasználása kívánatos, fel kell hívni a figyelmet arra, hogy a
környezeti terhek kezelésének elhagyása, nem lehet alapja a felhasználók versenyképességének.
Vidéki kulturális és természeti örökség hasznosítása műveletben ne csak építmények finanszírozása
valósuljon meg, hanem élőhelyek, területek rechabilitációja is kisléptékben.
Az éghajlatváltozás és a vízgazdálkodás integrált – a fenntarthatóságot messzemenően
figyelembevevő – megközelítése indokolt, többek között a vízpótlás, a vízenergia hasznosítása, az
öntözés, az ivóvízminőség javítás, árvíz- és belvíz-védelem, valamint az aszályvédelem területein.
Lényeges, hogy eseteként (pl. Duna-Tisza köze) a nem cselekvés jelentős további károkat okozhat pl.
az ökoszisztéma, a táj visszafordíthatatlan átalakulása révén.
Javasoljuk, hogy egyrészt a Program elfogadásra kerülő változatában határozottabban jelenjenek
meg a környezeti, fenntarthatósági kritériumok (pl. tartalmi, jogosultsági, képzési elemként), illetve
megvalósítása során megfelelően kialakított intézményrendszer és végrehajtási szabályok segítsék a
szempontrendszer érvényesítését.
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Javasoljuk, hogy Program végrehajtását irányító intézményrendszer felkészítése során a
fenntarthatósági és környezeti szempontokat érintő személyi kompetenciákat fejlesztő képzések, és a
folyamatok valósuljanak meg, illetve készüljenek a fenntarthatósági és környezeti szempontok
érvényesítését segítő útmutatók.
Javasoljuk a helyi közösség által vezérelt fejlesztések (CLLD) rendszerének fokozatos, kétlépcsős, a
már jelenleg is felkészültebb mintaterületekkel induló bevezetését.
A Vidékfejlesztési Program keretében az EU által javasolt három (környezeti, innovációs és éghajlati)
átfogó cél mellé javasoljuk a helyi megélhetés (foglalkoztatás, önfoglalkoztatás) megjelenítését és
indikátorokkal alátámasztott érvényesítését.
A Vidékfejlesztési Program keretében az EU által javasolt három (környezeti, innovációs és éghajlati)
átfogó cél közül javasoljuk a környezeti, fenntarthatósági (kiemelten az ökoszisztéma szolgáltatásokra
vonatkozó) célkitűzéseket és a hozzájuk tartozó indikátorokat és célállapotokat megfogalmazni az
egyes intézkedések és az Program szintjén egyaránt.
Alapvetően három lényeges környezeti szempont megerősítésre szorul a Programban:
·
·
·

erőforrások kímélete, takarékosság a fejlesztések során, a víz, az anyag és az
energiatakarékosság érvényesítése, talaj, mint ökológiai rendszer védelem, a hatékonyság
technológiai szempontjainak fejlesztése mellett;
kibocsátások és terhelések csökkentése, mérséklése a fejlesztések során, például a
légszennyező anyagok kibocsátásának csökkentésében, a levegőminőség javítása; szennyvíz
és a hulladék kibocsátás, termelés mérséklése;
a táji, domborzati adottságokhoz illeszkedő és takarékos, az ökoszisztémák állapotának
megőrzését és javítását elősegítő ésszerű és kíméletes területhasználati szempontok
érvényesítése.

A birtok vagy táji szintű tervek és programok támogatása, összekapcsolása az egyedi kifizetésekkel
jelentős mértékben eredményesebbé és hatékonyabbá tehetné a környezeti eredmények elérését,
ehhez környezeti szempontú felkészítés és nyomon követés egyaránt szükséges az egyes
programokhoz igazítva.
A lehetőleg a meglévő kapacitások technológiai fejlesztését kell előtérbe helyezni, figyelve arra, hogy
a lehetőségek egyformán (ne egy szűk körben) terüljenek szét a vállalkozások körében. Ügyelni kell
arra, hogy az új kertészeti fejlesztések ne érintsenek magas ökológiai értékű területeket.
Az öntözés környezetbarát alternatívája a csapadékgazdálkodás. A víz hasznosítása a csapadék
talajban való megtartásánál kezdődik. Ehhez olyan strukturális változásokra van szükség, mint a
mezőgazdasági földhasználat szerkezetének átalakítása, vagy a ma használt talajművelési technikák,
és az ehhez használt eszközök cseréje. A víz helyben való hasznosítása javítja az ökoszisztéma
szolgáltatásokat és növeli a szerves-anyag produkciót. Amikor a vizet eltávolítjuk, akkor ezt a
lehetőséget csökkentjük. A vízgazdálkodás első lépcsője, a csapadékvíz gazdálkodás hiányzik fogalmi
rendszerünkből és gyakorlatunkból. A földhasználati technikák átalakítása, pl. mulcsozás,
mélymulcsozás, csökkentet menetszámú talajművelés, direkt vetési technikák egyszerre kímélik a
talaj szerkezetét, biológiai sokféleségét és vízháztartást. A talajban visszatartott csapadék nem folyik,
párolog el a területről, és csökkenti feladatunkat a vizek elvezetésével kapcsolatban. Települések
esetében a kertek, parkok, zöldfelületek alkalmasak a csapdélkvíz gazdálkodásra, míg a tetőkön
összegyűlő csapadék ciszternákba történő elhelyezése ad lehetőséget a későbbi hasznosításra,
illetve csökkenti a hirtelen lezúduló víz okozta áradásokat. Sokkal kisebb a probléma dimenziója, ha a
megelőző lépéseket megtettük. A fennmaradó víz helyi, vagy térségi elhelyezés és hasznosításának
megoldása ezek után következik. A belterületi és térségi vízrendezési projektek összekapcsolása
esetén a külterületen záportározók létesítésével a vízhiányos időszakokra tartalékolhatók lennének a
lehullott csapadékvizek, így a klímaváltozáshoz történő alkalmazkodás irányába haladhatnánk.
Lehetőség a csapadékvíz helyben történő összegyűjtése, tárolása, hasznosítása is. A mélyebb
területek kimélyítésével tárolók létesíthetők, amelyek vizes élőhelyi funkciót hoznak létre, javítva a
élőhelyi diverzitást és mikroklímát, miközben az időszakos víztöbbletek sorsa is megoldódik.
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Tudatosítani kell, hogy az ökológiai gazdálkodás nem azonos a biogazdálkodással. Az ökológiai
gazdálkodási módok környezeti, foglalkoztatási, valamint versenyképességi viszonya más és más.
Szükséges ezen viszonyok tisztázása, és a támogatási súlypontok e szerinti meghatározása.
A megőrzés céljának megtartása mellett a fenntartható használatra kellene a hangsúlyt fektetni. Amíg
a tájhonos állatfajták tartásának és feldolgozásának kialakult egy bizonyos fokú, de még javítandó
kultúrája, ahogyan elkezdődött a helyi gyümölcsfajták kultúrába vonása, ugyan úgy fontos lenne a
kalászosok, kapás növények alkalmazásának előmozdítására is. Ezekből nagyon sokat őriznek a
génbankban, de mégis elenyésző kerül köztermesztésbe.
A genetikai alapok megőrzésénél és a fejlesztésénél sokkal nagyobb figyelmet kellene fektetni a
rezisztens fajták elterjesztésére (pl. a phytophtora rezisztens sarpo mira burgonya, bizonyos
rezisztens gyümölcs tájfajta), hiszen ezek elterjesztése jelentős környezeti teher megtakarítást
jelentene.
Talajvédelem, tápanyaggazdálkodás szempontjából paradigma váltásra van szükség! Ma a növényt
tápláljuk tápoldatokkal, miközben a talajt, a talajéletet degradáljuk. A növényt megfosszuk természetes
közegétől, aminek következtében az legyengül és támadhatóvá válik a kártevők, betegségek által. A
paradigma váltás lényege, hogy a talajt, mint természete közeget regeneráljuk, azt a megújulás
mértékén használjuk. A növény egészségével a talaj egészségén keresztül törődjünk, és ezen
keresztül nyerjünk egészséges táplálékot és környezete! Minimum követelményként változtatni kellene
az intenzív mezőgazdasági technológián, csökkenteni kellene a táblaméreteket. A területen a
mulcshagyó direkt vetés (no till, minimum till) módszereit kellene követni, amely megakadályozná a
talaj további pusztulását, növelné a vízmegtartó képességet, javítaná a talaj biológiai sokféleségét,
helyreállítaná a talaj ökoszisztéma szolgáltatásait.
Javaslat az ökológiai hálózat, a zöld infrastruktúra témakörében. A lehető legnagyobb mértékben kell
megtartani a még létező fragmentumokat. Agrár-hasznosításba azokat a területeket kell bevonni,
amelyeken az erőforrásokkal fenntartható és gazdaságilag eredményes gazdálkodás folytatható. A
társadalomnak el kell ismernie azokat a tevékenységeket is, amelyek pusztán a közjavakat szolgálják.
Ha valaki nem hasznosítja a földterületét, és ott javul az ökoszisztéma szolgáltatás, akkor az a
közjavakat szolgálja. Ezért indokolt lenne, hogy azért is lehessen támogatást kapni, ha valaki a
területét a természetes állapotban tartja meg, vagy rehabilitálja, és a zöld infrastruktúra elemeként
tartja fenn.
Az agrárgazdaság szerkezetét a magas hozzáadott értékű tevékenységek irányába kell eltolni, amely
nem terület, és nem természeti erőforrás igényes, hanem munkaigényes. A kedvezőtlen
adottságú területeket a lehető legnagyobb mértékben kell visszaadni a természetes folyamatoknak az
éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás érdekében.
Fontosnak tartjuk kihangsúlyozni, hogy a Program összes intézkedésének tervezése és
megvalósítása során be kell építeni a Natura 2000 hálózat és a védett területek ökológiai,
természetvédelmi kezelési szempontjait. Csak az egymást támogató, szinergiában megvalósuló
programelemek által várható, hogy a hazai élőhelyek megfelelő állapotba kerülnek, illetve a fajok
életképes állományai fennmaradnak, és megvalósítható a Natura 2000 területeken az eredményes és
kölcsönös gazdálkodói - természetvédelmi - helyi gazdaságfejlesztési együttműködés.
Azonosítottunk néhány olyan intézkedést, amely negatívan érintheti az táji, ökológiai célokat, a
hálózat koherenciáját és a élőhelyek állapotát, sőt megsemmisülésükhöz vezethet, amennyiben a
részletszabályok és a megvalósítás során a figyelmen kívül hagyják a környezeti és fenntarthatósági
célokat (energia, ipari célú faültetvények, öntözésfejlesztés, különböző technológiai és eszköz
fejlesztések, beruházások).
Több olyan intézkedés megerősítését is indokoltnak látunk, amelyek a beléjük fektetett kifizetésekhez
mérten jelentősen megsokszorozhatják az eredményeket. A sokszorozó hatás abban rejlik, hogy
területi szinten összekapcsolva a különböző intézkedéseket, egyszerre biztosíthatnak addicionalitást
és szinergiát is, különösen, abban az esetben, ha beépülnek tartalmi és működési szinten
működésükbe fenntarthatósági, környezeti szempontok. Ilyenek a különféle intézkedések között a
különböző tájszintű együttműködések pl. CLLD, termelői csoportokhoz, területi minőségi
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rendszerekhez (pl. nemzeti parki, natúrpark védjegy) kapcsolódó együttműködések, tájszintű
programok.
Az innováció csak abban az esetben járul hozzá a fenntartható fejlődéshez, ha úgy növeli a gazdaság
teljesítményét, hogy az abszolút értelemben szétválik a környezeti terhek növekedésétől, illetve, ha
nem hoz hátrányba társadalmi csoportokat (nem szorít ki a foglalkoztatásból, nem veszi el mások
munkáját, nem hárít át negatív externáliákat). Az innovációnak a támogatásokon keresztül határozott
irányt kell adni, közpénzen csak olyan innovációk bevezetését, átvételét kell támogatni, amely
megfelel a fenti feltételeknek. Szükséges ezért egy fenntarthatósági kritériumrendszer felállítása.
A legkülönbözőbb szakmai műhelyek együttműködésében ki kell alakítani a fenntartható
agárgazdaság integrált ismeretrendszerét, és ezt érvényesíteni kell az oktatás egész rendszerében.
A fenntartható termelési és fogyasztói kultúra alapja a fenntartható életmód szemléletet és
ismeretrendszere, ezért fenntartható fejlődés tudásközpontokat kell létrehozni. A tudásközpontoknak
nemcsak a termelés, de a fenntartható fogyasztás és fenntartható életmód oldalára is koncentrálnia
kell. Fontos szem előtt tartani, hogy minden termelő is fogyasztó egyben, és növelni kell benne azt a
tudatosságot, hogy olyan minőséget termeljen, mint amilyent ő is szívesen elfogyasztana.
Az MNVH és a NAK keretein belül elindult kezdeményezések a jó gyakorlatok gyűjtésére, az
intézményi és társadalmi tanulás vidékfejlesztés során elengedhetetlen folyamatainak kialakítására.
Ezen folyamatok és kezdeményezések a következő időszakban megerősítésre szorulnak a Nemzeti
Fenntarthatósági Keretstratégia szempontrendszere alapján.
A vidékfejlesztési program végrehajtásának hatékonyságát megfelelő erőforrás, és a hiányozó
kompetenciák bővítésével a szolgáltató szemlélet érvényesítésére, az ügyfél felkészítésére és
tájékoztatására, valamint az egyedi ügyfélproblémák kezelésére kell koncentrálni a program elvárt
eredményességét szem előtt tartva. Biztosítani kell azokat az eszközöket, amelyek alkalmazásával az
intézmények közötti együttműködés javítható lenne, pl. megfelelő képzés és felkészülési idő
biztosítása új jogcímek esetén, a nyílt kommunikáció és folyamat nyomon követhetőségenek
biztosítása az EMIR rendszeréhez hasonlóan, az MVH iránymutatásainak a HACS-ok számára
történő elérhetővé tétele, a kérelemkezeléssel kapcsolatos nyilvános „gyakran ismételt kérdések”
felület működtetése, vegyes munkacsoportok létrehozása (lásd NVT ex-post értékelés
megállapításait).
A megvalósítás rendszerében a megfelelő szintű partnerségi, bizalmi elv bevezetése és alkalmazása
szükséges, a jógyakorlatok elismerésével és megismertetésével támogatottan.
A jól működő, a LEADER alapelveket mintaszerűen érvényesítő akciócsoportokra, mint alapvető
bázisra a jövőben is építeni lehet és kell a vidékfejlesztésben.
Az összes szereplő információs és együttműködési hálózatba szervezése, tevékenységének
összehangolása érdekében létrejött a Magyar Nemzeti Vidékfejlesztési Hálózat (MNVH). A
hatékony hálózati működés érdekében az elmúlt időszakban számos intézkedés történt, azonban még
továbbiak fejlesztés szükséges az eredményes hálózati működés, a jó gyakorlatok gyűjtése és
megosztása, a hálózati és közösségi kompetenciák fejlesztése, illetve a tájszintű együttműködések
(pl. LEADER, natúrpark, zöldút és más tájszintű jó gyakorlatok), mint a vidékhálózat alapegységeinek
fejlesztése terén.
Szükség van a falugazdász hálózat és a szaktanácsadói hálózatok működésének stabilizálására és
természetkímélő erdő, mező és vizesélőhely gazdálkodási, tájszíntű fenntarthatsósági
szaktanácsadói hálózatok kialakítására és szaktanácsadói felkészítésre, minta- vagy bemutató
gazdaságokra, illetve e-tudásközpontokra.
A bemutató gazdaságok kiválasztása során a természetkímélő gyakorlattal rendelkező gazdaságok
tájszintű reprezentativitását is biztosítani javasoljuk. Mindezek mellett helyi fenntarthatósági
tudásközpontok kialakítását is javasoljuk a CLLD, a REL vagy a tájszintű, vagy innovatív, illetve
termelői együttműködésekhez kapcsolódóan.
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A civil szervezet és egyházak bekapcsolódása a vidékfejlesztés feladataiba, erősítésük, működésük
segítése a szubszidiaritás alapelve mentén kiemelten fontos vidékpolitikai érdek.
A tudásátadás és az innováció előmozdítása a vidéki térségekben – nemcsak a gazdálkodás és az
agrárágazat területén valósítandó meg, hanem a kulturális ágazat, az épített és szellemi örökséggel
kapcsolatban is. Javasoljuk a kulturális és természeti értékeket együtt kezelő tájérték kataszter
(TÉKA adatbázis http://tajertektar.hu/hu/) használatát, további fejlesztését, széles körű
elterjesztését települési, táji és járási, illetve megyei és országos szinten is.

EGYET ÉRT-E AZ ITT MEGFOGALMAZOTT JAVASLATOKKAL? VANNAK-E
TOVÁBBI JAVASLATAI VAGY KIEGÉSZÍTENI VALÓI?

5. A VP-vel összefüggésben megvalósuló vagy egyéb tervekre
vonatkozó javaslatok
Kölcsönös megfeleltetés előírásai keretében a tájelemek, víz és talajvédelmi előírások, az
állandó legelők védelme minél teljesebb körű bevezetése javasolt, annak érdekében, hogy a
vidéki táj európai szinten is egyedül álló gazdagsága fennmaradjon és gyarapodjon. A táji és biológiai
sokféleségben rejlő gazdagság a kulturális sokszínűséggel és örökséggel együtt jelentős helyi
gazdaságfejlesztési erőforrás és alapfeltétel (pl. turizmus, minőségi egyedi élelmiszerek,
gazdálkodásin ismeretek, éghajlatváltozásnak ellenállóbb területhasználati módok, fajták stb.)
A helyi fejlesztési stratégiák, tájszintű együttműködések, azokat megalapozó tervek megvalósításán
keresztül lehetőség nyílik egy adott térség adottságainak, belső erőforrásainak és specifikus
problémáinak leginkább megfelelő módon reagálni a vidéki térségeket érintő szükségletekre. A
CLLD/LEADER intézkedés mintaszerű, a jó gyakorlatokra alapozott fejlesztése, megvalósítása és
bővítése javasolt a 7 éves időszakban.
Újszerű együttműködés lehetősége a helyi gazdaságfejlesztés érdekében
A CLLD és a helyi, tájszintű tervek, stratégiák segíthetik a különböző más forrásokból, operatív
programokból származó források egymást erősítő felhasználását. Egyik javasolt megoldás a CLLD
többalapú finanszírozásának fokozatos hazai bevezetése a VP, KEHOP, GINOP, HEFOP, TOP,
VEKOP forrásokra alapozottan Másik javasolt megoldás, amely az előzőt ki is egészítheti, akár
bevezető megoldása is lehet: térségi, tájszintű együttműködések kialakítása egy helyi fejlesztési
stratégia mentén (hasonlóan a CLLD-k területéhez), amely alapvető irányokat, célokat és
értékeket fogalmaz meg egy partnerségi folyamat keretében. A tájszinten létrejött partnerség
megállapodást köt arra vonatkozóan, hogy pályázataival a táji célokhoz, alapértékekhez kapcsolódik,
azok eléréséhez hozzájárul és azt be is mutatja. Ezen vállalás fejében a helyi partnerséget képviselő
szervezet állami támogatásból biztosítva forrást bocsát (különböző támogatási arányban) a partnerek
részére a közös célokhoz illeszkedő pályázatok és a szükséges tervek elkészítéséhez,
amelyekkel a partnerségi szereplő a különböző OP-k, illetve a VP keretében meghirdetett forrásokra
pályázik, megvalósít és közben együttműködik a térségi szereplőkkel az általa vállalt mértékben,
illetve bemutatja a cél elérése érdekében tett lépéseket és elért eredményeket.
Helyi gazdaságfejlesztési menedzsment szervezet (Horkay, 2014) kialakítása kistájanként
javasoljuk, minden egységben legyenek környezeti, fenntarthatósági gyakorlati szakemberek (javasolt
megnevezés: tájegységi tájépítészek), akik segítik térségmenedzsmenthez kapcsolódó gyakorlati
fenntarthatósági, környezeti feladatok megvalósítását, a különböző VP-n belüli és azon kívüli források
környezetpolitikai összehangolását, szakmai támogatását.
Közösségek és megküzdő képességük fejlesztésének új szemlélete
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Közösségek és az egyén megküzdő képességének fejlesztése, a közösségek rehabilitációs
szerepének tudatos alkalmazását igényli a vidékfejlesztésben, a fejlesztés gyakran rehabilitáció és
közösségi tanulási eszköz is egyben. A közösségi fejlesztések és pszicho-szociális megközelítés
kiváló eszköze a nemzetközi szinten is bevált: közösségen alapuló rehabilitáció alkalmazása a bevonó
és megtartó közösségek fejlesztésében (Community-Based Rehabilitation: An Incusive Development
Strategy, WHO-ILO-UNESCO-IDDC, et al, 2006). A Nemzeti Lelki Egészség Stratégia a
vidékfejlesztési program kulcsszereplőinek és a vidéki közösségeknek és személyeknek a lelki
egészségéhez járulhat hozzá, amennyiben a két dokumentum tervezése és végrehajtása is
összekapcsolódik.
Javasoljuk ez Egészségfejlesztési Irodák, a Magyar Nemzeti Vidékhálózat, az IKSZT-k, a LEADER
közösségek és a Nemzeti Művelődési Intézet hálózatainak vidéki közösségek fejlesztéséhez
kapcsolódó közös célok és értékek azonosítását követően, az azok mentén való együttműködését a
2014-2020 HEFOP és VP, illetve TOP források közösségek fejlődését és a társadalmi tanulást
elősegítő felhasználása érdekében.
Javasoljuk a VP-n belüli intézkedések fenntarthatósági, környezeti szempontok érvényesülését segítő
összekapcsolását, részvételi, jogosultsági és elbírálási előnyök formájában (pl. tájszintű
együttműködésben (natúrpark), vagy AKG-ban való részvétel alapvető kritériumként, vagy előnyként
való megjelenése a beruházási kifizetéseknél stb.)

EGYET ÉRT-E AZ ITT MEGFOGALMAZOTT ÉRTÉKELÉSSEL ÉS JAVASLATOKKAL?
VANNAK-E TOVÁBBI JAVASLATAI VAGY KIEGÉSZÍTENI VALÓI?

6. Monitoring, értékelési és a megvalósítása során szükséges
intézményi kapacitásokra, kompetenciákra és intézkedésekre
vonatkozó javaslatok
A vidéki élet- és környezetminőség megfigyelésére kiterjedt monitoring rendszerek állnak
rendelkezésre, amelyek működését, továbbfejlesztését forrásoldalról, illetve az információs
rendszerek, a szakterületi adatbázisok összekapcsolódása tekintetében fejleszteni szükséges. Az
alkalmazott monitoring tevékenység terén – a begyűjtött monitoring adatok konzisztenciájának
megteremtése, elemezhetőségének biztosítása érdekében – további jelentős fejlesztésekre van
szükség. Ezen fejlesztések nélkül sem az országos, sem pedig a helyi programok eredményessége
nem vagy rendkívül nagy ismétlődő ráfordításokkal értékelhető.
Az évekkel ezelőtt kidolgozott agrár-környezetgazdálkodási intézkedések monitoring rendszerhez
kapcsolódó felmérő, nyomon követési és értékelési tevékenységeket még a 2014-2020 közötti időszak
forrásainak megjelenése előtt szükséges elindítani.
A hazánk számára is kötelezettséget jelentő 2014 év végi határidőre teljesítendő nemzeti
ökoszisztéma szolgáltatásértékelésének mielőbbi megvalósítására van szükség, és az ökosztémák
és szolgáltatásaik nyomon követését biztosító indikátorok rendszerének (FVM forrásból
kidolgozott útmutató: Horváth et al., 2013) VP intézkedésekhez kapcsolódó bevezetése javasolt.
A jelenlegi lefedettséggel és hatékonysággal azonban az AKG programok nem képesek ellensúlyozni
az agrártámogatások okozta kedvezőtlen folyamatokat. Az MME vizsgálatai ugyanakkor rámutattak
arra is, hogy a különböző programok hatásának feltárása szükségessé teszi az MMM keretében
rendszeresen felmért és a vizsgálatban figyelembe vett területeken folyó gazdálkodási típusok,
azok kiterjedésének, intenzitásának és időbeli változásának elemzését is, amelyhez szükséges
adatok nem állnak rendelkezésre. A VP hatásait és eredményeit nyomon követ monitoring esetében a
gazdálkodási tevékenység monitorozása és feldolgozása, főként a területhasználat módja,
gyakorisága és szegélyei, kapcsolatai kiemelt fontossággal bírnak.
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A természeti tőke index (NCI) azt vizsgálja, hogy egy adott táj esetében mennyi maradt meg a
természetes állapotban elsősorban a növényzetből, s annál magasabb az NCI értéke, minél nagyobb
kiterjedésben és minél természetesebb állapotban maradtak meg az élőhelyek (Czúcz et al, 2008). A
természeti tőke indexre kidolgozott mutató továbbfejlesztése és alkalmazása javasolt a helyi,
regionális döntéshozatalban, például az egyes tervek tervezési, engedélyeztetési fázisában, vagy
akár a környezeti kommunikációban is fontos szerepet tölthet be.
Ökoszisztéma szolgáltatások országos szintű felmérését nemzetközi kötelezettség mellett a
mezőgazdasági területek zöldítési programja, az egyedül álló Pannon életföldrajzi régióért
viselt felelőségünk is indokolja.
Javasoljuk a VP megvalósítása során alkalmazható tematikus és gyakorlati szemléletű
fenntarthatósági kritériumrendszer, illetve útmutató kidolgozását, amely a különböző intézkedési
típusok részletes tervezése, támogatása, megvalósítása és értékelése tekintetében nyújt segítséget a
VP eredményes megvalósításához.
A Nemzeti Fenntarthatósági Keretstratégiában megfogalmazott és javasolt mutatókra építő
indikátorok alkalmazása, továbbfejlesztése a Program egészére, illetve az egyes helyi
együttműködési és fejlesztési programok nyomon követésére és értékelésére.
Javasoljuk a 2014-2020 időszakot érintő programokra készült SKV-k alapján egy szintézis riport
készítését, amely összegzi az elvárt környezeti és fenntarthatósági következmények és eredmények
körét, kiemelve a foglalkoztatást, önfoglalkoztatást, ökoszisztémákat és a szegénységet,
aprófalvakat, helyi gazdaságot érintő hatások és következmények tekintetében.
Javasoljuk, hogy a helyi fejlesztési stratégiák, REL, termelői együttműködések, tájhasználati,
tájgazdálkodási, erdőgazdálkodási, turisztikai, vízgazdálkodási és innovációs helyi
együttműködési készítése során is készüljenek megfelelően folyamatba illesztett, és egyszerűsített
környezeti vizsgálatok.

EGYET ÉRT-E AZ ITT MEGFOGALMAZOTT ÉRTÉKELÉSSEL ÉS JAVASLATOKKAL?
VANNAK-E TOVÁBBI JAVASLATAI VAGY KIEGÉSZÍTENI VALÓI? MILYEN
TOVÁBBI INDIKÁTOR JAVASLATAI VANNAK?
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7. Javaslatok a követő intézkedésekre, beleértve a kapcsolódó
folyamatok és a megvalósítás nyomon követését is
Ebben a pontban egy táblázatba rendeztük azokat a javaslatainkat, amelyek a VP továbbfejlesztése
és megvalósítása– jelen pillanatban látható – lépései során erősíthetik annak hatásosságát,
eredményességét.
Mielőtt bemutatnánk javaslatainkat felhívjuk a figyelmet az SKV és más értékelések, hatásvizsgálatok
követési programjainak kialakítására, amely a legújabb hazai Nemzeti Fenntartható Fejlődési
Keretstratégiának több fő célkitűzésébe is illeszkedik. Véleményünk szerint a VP és a kapcsolódó
folyamatokr (pl. intézkedések, alprogramok részletszabályainak kialakítása, helyi fejlesztési stratégiák,
együttműködési tervek, programok (pl. REL vagy M16 keretében) készítésére vonatkozóan
megfelelően illesztett fenntarthatósági vizsgálat elvégzését javasoljuk (amely lehet egy megfelelően
illeszkedő egyszerűsített SKV folyamat is).
A gyakorlati tapasztalatok azt mutatják, hogy a megfelelő időben indított és jó együttműködésre épülő,
helyi szaktudást is igénybevevő fenntarthatósági, környezeti vizsgálatok a program-, tervalkotás
meghatározott szakaszában kerülnek előtérbe (lásd a VP és az SKV viszonylatát is). A szakirodalom13
és a civil társadalom képviselői is hangsúlyozzák a tervezés és a megvalósítás minden elemét átfogó
az adott szakaszokhoz illeszkedő környezeti, újabban fenntarthatósági vizsgálatok integrált
elvégzését. Egyre gyakoribb elvárás, hogy a tervezési szakaszban készülő vizsgálatok (SKV-k,
fenntarthatósági vizsgálatok) kapcsolódjanak össze a végrehajtás és az alacsonyabb szintek
vizsgálataival, amellett, hogy a vizsgálatok eredményei későbbi értékelésekben, visszacsatolásra
kerülnek a megvalósítás folyamatában.
Az SKV követés (follow up) kiváló eszköz a különböző döntéshozatali szintek között a „staféta
átadásának” védelmezésére, azáltal, hogy képes mindkét oldal számára a várható hatásokról
információt szolgáltatni, visszacsatolni. Segíthet bezárni a döntéshozatali és tervezési köröket –
hiszen a jól használható SKV, magában foglal megelőző, ex ante típusú értékelést is. Viszont, meg
kell különböztetni, hogy a szóban forgó SKV szemlélete eljárásközpontú (policy-alapú) vagy
értékelésközpontú (KHV-alapú), hiszen a két esetben lényegesen eltérőek lesznek az SKV
követésének következményei, várható eredményei és azok konfidencia szintje.
Végül, hangsúlyozni kell, hogy az SKV követés alapvetően a policy-hozatali és/vagy terv-bevezetési
folyamatok menedzseléséről szól, így a VP SKV követése is. Ebből a szemszögből, egyrészt előtérbe
kerül a tapasztalatokból tanulás, másrészt a policy és tervezési folyamatok belülről fakadó
bizonytalanságai helyükre kerülnek.
Mindezek fényében, röviden összefoglaljuk a VP végrehajtása és követő intézkedései során kiemelt
figyelemre érdemes szempontokra vonatkozó javaslatainkat, amelyek a későbbi folyamatok során
pontosíthatók, az NFFKS értelmében javasolt döntéstámogató fenntarthatósági hatásvizsgálatok (pl.
egyszerűsített SKV-k keretében) értékelhetők.

EGYET ÉRT-E ITT ÉS A KÖVETKEZŐ TÁBLÁZATBAN MEGFOGALMAZOTT
JAVASLATOKKAL? VANNAK-E TOVÁBBI JAVASLATAI VAGY KIEGÉSZÍTENI
VALÓI? MILYEN TOVÁBBI KÖVETŐ INTÉZKEDÉSEK KÖZÉ ILLESZTHETŐ
JAVASLATAI VANNAK?

13

Számos kutató elismerte már publikációjában az SKV követés (follow up) szükségességet (például: Sadler és Verheem 1996,
Thérivel és Partidário 1996, ERM 199, Partidário és Clarck 2000, Sheate et.al. 2001, Fischer 2002, Noble 2003, Risse et.al.
2003, Szilvácsku, 2003, 2007, 2010, 2012, 2013).
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Javaslatok a végrehajtás, a követő intézkedések során kiemelt figyelemre érdemes szempontokra
Tervezett intézkedések típusai – I.

1.

2.

3.

4.

5.

A vidékfejlesztés
kormányzaton belüli
felelősségi rendjének
kialakítása
VP előrehaladásának
nyomon követése,
nemcsak a
forrásfelhasználás, hanem
a társadalmi, gazdasági és
környezeti célok
tekintetében

Tudásbázis növelése,
tudásmegosztás

menedzsment

kommunikáció

monitoring

értékelés

Vidékfejlesztés irányítása ne kötődjön
ágazati politikáért felelős kormányzati
szervhez (MEH), az egyes tárcáknál
és a hatáskörükben működő szervek
esetében felelősök kijelölése és
felkészítése
Az IH és a közreműködő szervezetek,
kifizető ügynökség beszámoltatásával
és az önkormányzati, civil és üzleti
világ képviselőinek beszámolásával

Az
áttekinthető
felelőségi
rend
bemutatása,
feladatkörök
átláthatóságának
és
számon
kérhetőségének biztosítása, illetve a megfelelő
kommunikációs csatornák kialakítása

Monitoring kötelezettség és felelősségi
körök kialakítása.

Az ágazati érdekektől független
értékelői, módszertani részleg
létrehozása.

A
társadalmi,
környezeti
és
gazdasági
érdekképviseletek és civil szervezetek véleményének
feldolgozásával és a szervezetekkel egyeztetve. Éves
és átfogó kétéves előrehaladási tájékoztatás és
üzenetek, jövőkép erősítő kommunikáció

Nyílt hozzáférés az eredményekhez.
Statisztikai rendszer és indikátorok
fejlesztése. Monitoring Bizottságon
belül Fenntartható Fejlődés Albizottság
kialakítása.

Egybevetés a 2014-2020 OP-inak
a környezeti és fenntarthatósági
értékelési eredményeivel.

Tudományos,
közigazgatási
és
társadalmi
tudás
közötti
hidak
kialakítása és a naprakész legjobb
gyakorlat
alkalmazása
minden
területen. A társadalmi tudás szerves
építkezését
elősegítő
ösztönző
keretek,
eszközök
előnyben
részesítése
(kultúra,
családi
párbeszéd, helyi közösségek tudása
stb.)
A civil társadalom támogatására képes
rétegek körének szélesítése. Tervezési
és döntéshozatali folyamatok nyitása
az érdemi társadalmi részvétel felé.

Társadalmi párbeszéd elősegítése, ösztönzése,
érdemi kommunikációs lehetőségek, csatornák
kialakítása a döntéshozatal, az egyes eljárások során.
Aktív tájékoztatás. Tudomány, közigazgatás, az üzleti
és a társadalmi ismeretek, megközelítési módokról
szóló párbeszéd és kommunikáció segítése.
A fogyasztói értékrend (a mindent árucikknek tekintő
létforma), helyett a minden személyt értéknek tekintő
létforma következményeit bemutató kommunikáció.

A tudásátadás, a legjobb gyakorlat
alkalmazásának nyomon követésére,
illetve az ezen folyamatok kereteinek
állapota
vizsgálatára
alkalmas
monitoring kialakítása.

A VP értékelése és a kialakításra
kerülő
fenntarthatósági
értékelések,
hatásviszgálatok
során a legjobb leérhető gyakorlat
alkalmazása.
Értékelési
tapasztalatok megosztása.

Közös
jövőkép
és
egyes
alapértékekben való megegyezés,
Hosszú távú programok kialakítása,
Közpénzek
elköltésének
fenntarthatósági kereteinek kialakítása,
politikusok
számon
kérhetőségi,
beszámoltatási
rendszerének
kialakítása.
Olyan szervezetek erősítése, amelyek
nem a pártpolitikától függnek (pl.: ÁSZ,
MNB, ombudsman)

Közpolitika folyamatainak, fenntarthatósági irányainak
hiteles bemutatása országos, regionális és helyi
szinteken.
A
fenntarthatósággal
ellentétes
tevékenységek,
folyamatok
következményeinek
bemutatása. Különböző szinteken (helyi, országos,
nemzetközi)
kitörési
pontok
bemutatása
és
támogatása

Állampolgári aktivitás és
elkötelezettség növelése

Közpolitika átalakítása és
fejlesztése

A civil tevékenység értékének közvetítése, erősítése.
A civil közösségek, társadalmi együttműködések
eredményeinek bemutatása. Hiteles és elkötelezett
fenntarthatóságért
tevékenykedő
személyek
bemutatása
(civil,
üzleti,
politikus,
tudós,
köztisztviselő, szakmunkás, pap, tanár stb.)
Kompetencia alapú képzési és minősítési programok
kialakítása.
A fogyasztói értékrend (a mindent árucikknek tekintő
létforma), mellett a minden személyt értéknek tekintő
létforma következményeit bemutató kommunikáció.
Véleményformáló
műsorokban
rendszeresen
visszatérő témaként jelenjen meg.

A környezeti tudatosság és a
fenntarthatósági
értékrend
alakulásának bemutatására alkalmas
monitoring és indikátor rendszer.
A társadalmi együttműködés és a
részvételi lehetőségek, készségek és
hatásosság
nyomon
követésére
alkalmas monitoring és indikátorok
kialakítása.
Az elkötelezettséget erősítő és gátló
tényezők
nyomon
követése
és
bemutatása.

A politikaalkotás és a stratégiai
célrendszerek összehangolásának FF
megfelelésének nyomon követésére
alkalmas
monitoring
rendszer
kialakítása.

A fenntarthatósági értékelésekben
az érdemi, felelős részvétel
biztosítása a szociális, társadalmi,
környezeti célú civil szervezetek
számára is.

ÁSZ jelentések, fenntarthatósági
értékelések és a civil társadalmi
helyzetjelentések
közötti
kapcsolat
megteremtése
és
együtthatásának erősítése.
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Javaslatok a végrehajtás, a követő intézkedések során kiemelt figyelemre érdemes szempontokra
Tervezett intézkedések típusai – II.

Intézményrendszer
átalakítása, fejlesztése

6.

menedzsment

kommunikáció

monitoring

Kiszámíthatóság, döntési szintek egymásra épülése
Átláthatóság, befolyásolhatóság
Kompetencia alapon történő felelősségi kör
megosztás
Önkormányzati tevékenységek és szabályozás
fenntartható fejlődés irányába történő ösztönzése,
szerepvállalásuk támogatása

Nyitottság,
nyilvánosság,
hozzáférhetőség
Részvételi elv, partnerség, aktív tájékoztatás
A fenntarthatósági szempontok szerinti intézmény
kialakítás és működtetés
Egyes
eljárásokban
a
fenntarthatósági
szempontokra való különfigyelem és felkészítés

Az egyes eljárási csoportnak megfelelő
monitoring és indikátor rendszer kialakítása.

Megfelelően
kialakított
illeszkedő
módszertannal
rendelkező,
fenntarthatósági
értékelések,
Visszacsatolás

Az
ágazati
érdekektől
független
módszertani részleg létrehozása.

A
változások
irányainak
egyértelmű
kommunikációja, a helyi, térségi és az országos,
intézményi, ágazati szempontok és eredmények
megjelenítése.
A fogyasztói értékrend (a mindent árucikknek
tekintő létforma), mellett a minden személyt
értéknek
tekintő
létforma
következményeit
bemutató kommunikáció.
A minimum kritériumok jelentőségéről és a
mintaprojektekről
szóló
kommunikáció
konstrukciónként. Pozitív példák bemutatása.
Véleményformáló
műsorokban
rendszeresen
visszatérő témaként jelenjen meg.
VP
kommunikációs
program
összeállítása
érvényesítése.

Nyílt hozzáférés az
Statisztikai
rendszer
fejlesztése

eredményekhez.
és
indikátorok

Egymásra épülő
értékelések,
az
időszakokra SKV
követési program,
visszacsatolás
biztosítása

A minimumkritériumok érvényesítésének és
hatásosságának nyomon követése.

Az
alkalmazott
kritériumok,
az
alkalmazás
feltételeinek,
gyakorlatának és
hatásosságának
értékelése.

A pályázatok és egyéb támogatási konstrukciók
ütemezése előre kiszámítható, meghatározott és
nyilvánossága

Eredményesség
nyomon
visszacsatolások gyűjtése

követése,

Előzetes
és
folyamatba épített
értékelések

A pályázatok és egyéb támogatási konstrukciók
kertében
meghatározott
célok
és
elvárt
eredmények nyilvánossága

Eredményesség
nyomon
visszacsatolások gyűjtése

követése,

Előzetes
és
folyamatba épített
értékelések

A pályázatok és egyéb támogatási konstrukciók
kertében meghatározott célok és elért eredmények
nyilvánossága, jó gyakorlatok gyűjtése

Eredményesség
nyomon
visszacsatolások gyűjtése

követése,

Előzetes
és
folyamatba épített
értékelések

Helyi hálózatok kezelése, fejlesztése bekapcsolva
a megyei és az országos hálózatokba, kiemelt
szerepet kaphatnak a határmenti kistáji, megyei
együttműködések
a
táji
és
helyi
gazdaságfejlesztési
célok
és
eredmények,
identitás erősítése érdekében.

Helyi adatbázisok és tudásbázis fejlesztése,
országos értéktárakhoz, monitoringhoz,
indikátorokhoz
kapcsolódó
adatés
információ áramlás biztosítása

Előzetes
és
folyamatos
értékelési
feladatok ellátása.

értékelői,

Változások értékelése és
visszacsatolások

7

2014-2020 időszak,
fenntarthatósági
minimumkritériumok
alkalmazása VP
intézkedésenként

8.

9.

Projektfejlesztési, pályázati
szakasz

10.

Projekt kiválasztási
szakasz

11.

Projektmegvalósítási
szakasz

12.

Újszerű együttműködési
keretek a helyi
gazdaságfejlesztés
érdekében

2014-2020
időszakra
minden
intézkedéshez
illeszkedő társadalmi, gazdasági és környezeti
minimumkritériumok kialakítása,
Mintaprojektek VP intézkedésenként a támogatási
intenzitás növelésével annak érdekében, hogy az
egyes
intézkedésekhez
életképes,
integrált
megvalósítás bemutatható legyen, illetve az IH és a
pályázók FF szempontú fejlesztése, tanulási
folyamata, felkészülése a későbbi időszakokra is
biztosítva legyen
Útmutatók
és
sablonok
egyszerűsítése
és
pontosítása; felkészült intézményrendszeri szakértői
bázis kialakítása
Világos, érthető eredményalapú kiválasztási és
jogosultsági kritériumok kialakítása. Intézkedések
együttes pozitív hatásának (szinergiáinak) erősítését
szolgáló garanciák beépítése
Felkészült lehetőleg helyi szakértői, tanácsadási
bázis kialakítása, meglévő továbbfejlesztése. A
programok és projektek problémáinak megfelelő és
gyorsreagálású kezelése.
Helyi gazdaságfejlesztési menedzsment szervezetek
kialakítása
kistájanként,
minden
környezeti,
fenntarthatósági gyakorlati szakemberek (javasolt
megnevezés: tájegységi tájépítészek), gyakorlati
megvalósítás környezetpolitikai összehangolását,
szakmai támogatására

értékelés
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1. melléklet – A Vidékfejlesztési Program SKV tematikája

A 2014-2020 közötti időszak Vidékfejlesztési
Programjához kapcsolódó
stratégiai környezeti vizsgálat (SKV)

2/2005. (I.11.) Korm. rendelet által előírt
a környezeti vizsgálat tematikája
egyeztetett dokumentuma

Készítette:Respect Kft.

Budapest
2014. április 16.
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1. A stratégiai környezeti vizsgálat
A vidékfejlesztés tervezéséhez kapcsolódóan az Európai Unió előírja a tervezési dokumentumok
stratégiai környezeti vizsgálatát. Az SKV célja, hogy a környezeti szakértők és az érintettek
véleményének az előkészítés és a tervezés folyamatába való integrálásának segítségével javítsa a
tervezési dokumentumok minőségét, környezeti hatékonyságát és környezeti szempontú
konzisztenciáját, azok negatív környezeti hatásainak csökkentése és kiküszöbölése, pozitív
környezeti hatásainak növelése és erősítése érdekében.
1.1. A stratégiai környezeti vizsgálat céljai
Cél a 2014-2020 közötti tervezési időszakra készülő, az ország egész területére kiterjedő
Vidékfejlesztési Programhoz (a továbbiakban: VP) kapcsolódó lehetséges környezeti,
fenntarthatósági konfliktusok létének és mértékének azonosítása és javaslatok megfogalmazása
konfliktusok megelőzésére, lehetséges feloldására vonatkozóan.
Az SKV célja, hogy
·
·
·

elősegítse a döntéshozatal hatékonyabbá, átláthatóbbá tételét,
a környezeti és fenntarthatósági szempontok megjelenítését, integrálását a
döntéshozatalba,
a tervezői döntések szakmai támogatásával és a kapcsolódva a terv elfogadási
folyamatának döntéseihez, a döntések, tervek minőségének javítására megfogalmazott
javaslatokkal.

A VP tervezéséhez és elfogadásához kapcsolódó SKV sajátossága, hogy egy alapvető környezeti
és társadalmi erőforrásokból felépülő környezeti rendszer a vidéki táj életképességének,
minőségének és állapotának javítását célozza, ebből következően az SKV egyik lényeges
feladata, hogy a környezeti célok megvalósítását táji szinten, táji szemléletben vizsgálja.
1.2. Indokoltság
(4)
(5)
(6)

A (stratégiai) környezeti vizsgálat készítését a 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet írja elő a VP
tekintetében.
A VP stratégiai környezeti vizsgálatának elkészítése az Európai Unió elvárása is egyben,
ennek megfelelően az uniós elvárásoknak is megfelelő SKV készítése szükséges.
Egyre erősödő elvárás a társadalom részéről a környezeti és fenntarthatósági szempontok
megfelelő figyelembevétele a döntéshozatali folyamatokban annak érdekében, hogy
társadalmi, környezeti és gazdasági szempontból is körültekintő döntéssel fenntartható
módon kezeljük, fejleszthessük a tájat és a természeti erőforrásainkat, mint amilyen a víz
és a talaj, illetve különböző ökoszisztémák.

1.3. SKV hozzáadott értéke az VP folyamatához és tartalmához
(1) AZ SKV környezeti és fenntarthatósági szempontból
· segít érvényesíteni a különböző környezetpolitikai dokumentumok, stratégiák céljainak
integrálását a vidékfejlesztési tervekbe és a végrehajtás, illetve a különböző szintű helyi
tervek, programok, projektek tekintetében javaslatokat fogalmaz meg,
· hozzájárul egy egységes, integrált, költséghatékony, nyilvános, átlátható monitoring és
értékelési rendszer kialakításához.
(2) Az SKV rendszerszemléleti megközelítésével elősegíti az integrált, rendszerszemléletű
(holisztikus) vidékfejlesztési tapasztalatokhoz, felhalmozott tudásbázishoz illeszkedve a VP
keretében tervezett intézkedések együtthatásának értékelését, figyelembe véve más ágazatok
meghatározó intézkedéseit, intézményi kereteit.
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2. A Vidékfejlesztési Program környezeti vizsgálatának (VP SKV)
tartalmi meghatározása - tematikája
Közérthető összefoglaló.
1. A környezeti értékelés kidolgozási és partnerségi folyamatának ismertetése:
1.1. Előzmények, különösen a tematika tartalma;
1.2. A tervezési folyamat más részeihez való kapcsolódása, mint a Partnerségi Megállapodás,
operatív programok és az ex-ante értékelés;
1.3. A környezeti értékelés készítése során tett javaslatok figyelembevétele és hatása a
Vidékfejlesztési Program (VP) alakulására;
1.4. A környezet védelméért felelős szervek és az érintett nyilvánosság bevonása, az általuk
adott véleményeknek, szempontoknak a környezeti értékelés készítése során történő
figyelembevétele, az indokok összefoglalása;
1.5. A környezeti értékelés készítéséhez felhasznált adatok forrása, az alkalmazott módszer
korlátai, nehézségek (mint pl. technikai hiányosságok, bizonyos ismeretek hiánya stb.), az
előrejelzések érvényességi határai, a felmerült bizonytalanságok.
2. A Vidékfejlesztési Program (VP) és a kidolgozásakor vizsgált változatok (a továbbiakban:
változatok) rövid ismertetése:
2.1. A VP céljainak, tartalmának összefoglaló ismertetése, kiemelve a környezeti értékelés
készítése szempontjából fontos részeket;
2.2. A VP összefüggése más releváns tervekkel, illetve programokkal (2014-20 időszak programjai
és VP megvalósításával összefüggő tervek, programok pl. NFFS, OVGT);
2.3. A változatok közötti választás indokai (amennyiben a tervezés során változatok kialakításra
kerülnek), a választást alátámasztó vizsgálat rövid leírása;
2.4. A VP tervezési és végrehajtási intézményi kereteinek áttekintése
3. A VP megvalósítása esetén környezeti hatásainak, következményeinek feltárása:
3.1. A fenntarthatósági értékrend, kritériumrendszer meghatározása, illetve a hazai (általános
gazdasági-társadalmi programok, stratégiák, fenntarthatósági, terület- és vidékfejlesztési,
környezetvédelmi célok, klímaváltozás és egyéb, a VP szempontjából fontos programok,
stratégiák) és EU-s (általános közösségi célrendszer, Magyarországra vonatkozó elvárások,
bizonyos környezeti elemek szempontjából kiemelt célkitűzések) környezetpolitikai célok
azonosítása;
3.2. A VP céljainak összevetése fenntarthatósági, környezet- és természetvédelmi célokkal,
környezet-egészségügyi, fenntarthatósági kritériumokkal;
3.3. A VP céljainak egymás közti, illetve a releváns tervek, illetve programok (2.2.) céljaival való
konzisztenciája környezeti szempontból;
3.4. A jelenlegi környezeti állapot releváns, a VP-vel összefüggésben lévő elemeinek
ismertetése;
3.4.1. A hatásterület azon környezeti jellemzőinek azonosítása, amelyeket a VP
megvalósítása valószínűleg jelentősen befolyásol,
3.4.2. A környezeti állapot egyéb jellemzőinek leírása,
3.4.3. Környezetvédelmi érdekek érvényesítésének főbb akadályai, ezzel kapcsolatos
konfliktusok összefoglalása,
3.4.4. A fennálló környezeti konfliktusok, problémák leírása és mindezek várható
alakulása, ha a VP nem valósulna meg;
3.5. A VP megvalósulásával közvetlenül vagy közvetve környezeti hatást kiváltó tényezők, okok
feltárása, különös tekintettel azokra a tervelemekre, tervezett intézkedésekre, amelyek:
3.5.1. a természeti erőforrás közvetlen igénybevételét vagy környezetterhelés
közvetlen előidézését jelentik,
3.5.2. olyan társadalmi, gazdasági folyamatokat váltanak ki, vagy ösztönöznek,
amelyek közvetett módon környezeti következménnyel járhatnak
(különösen azok, amelyek
· olyan befektetői, termelői vagy fogyasztói magatartást váltanak ki, vagy
ösztönöznek, illetve egyéb olyan tendenciákat erősítenek, amelyek
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természeti erőforrás igénybevételéhez vagy környezetterheléshez
vezethetnek,
· olyan fajta beruházásokat, fejlesztési irányokat részesítenek előnyben,
amelyek további környezetterhelő vagy igénybevevő fejlesztéseket
vonzanak, ösztönöznek vagy ha kumulatív hatások léphetnek fel);
3.6. A VP megvalósítása esetén várható, a környezetet érő hatások, környezeti következmények
előrejelzése:
3.6.1. jól azonosítható környezet igénybevétel vagy terhelés esetén különös tekintettel:
3.6.1.1. a környezeti elemekre (földre, levegőre, vízre, élővilágra, épített
környezetre, ez utóbbi részeként az építészeti és régészeti örökségre),
3.6.1.2. a környezeti elemek rendszereire, folyamataira, szerkezetére, különösen
a tájra, településre, klímára, természeti (ökológiai) rendszerre, a biodiverzitásra,
3.6.1.3. a Natura 2000 területek állapotára és jellegére, valamint e területeken
lévő élőhelyek és fajok kedvező természetvédelmi helyzete megmaradásának,
fenntartásának, helyreállításának, fejlesztésének lehetőségeire, továbbá
3.6.1.4. az előbbi hatások következtében az érintett emberek egészségi
állapotában, valamint társadalmi, gazdasági helyzetében - különösen
életminőségében, kulturális örökségében, területhasználat feltételeiben - várhatóan
fellépő változásokra;
3.6.1.5. a hulladékképződésre, illetve a képződő hulladék káros hatásaira,
veszélyességére, környezetre gyakorolt hatására.
3.6.2. a közvetett módon hatást kiváltó tényezők fellépése esetén különös tekintettel:
3.6.2.1. új környezeti konfliktusok, problémák megjelenésére, meglévők
felerősödésére,
3.6.2.2. környezettudatos, környezetbarát magatartás, életmód lehetőségeinek,
feltételeinek gyengítésére vagy korlátozására,
3.6.2.3. a helyi adottságoknak megfelelő optimális térszerkezettől,
területfelhasználási módtól való eltérés fenntartására vagy létrehozására,
3.6.2.4. olyan helyi társadalmi-kulturális, gazdasági-gazdálkodási
hagyományok gyengítésére, amelyek a táj eltartó képességéhez alkalmazkodtak,
3.6.2.5. a természeti erőforrások megújulásának korlátozására,
3.6.2.6. a nem helyi természeti erőforrások jelentős mértékű használatára vagy
a helyi természeti erőforrások túlnyomóan más területen való hasznosítására;
3.7. A VP intézményi keretének környezeti és fenntarthatósági szempontú értékelése
3.8. A környezeti következmények alapján a VP és a változatok értékelése, a környezeti
szempontból elfogadható változatok meghatározása.
4. A VP környezeti hatásosságára és a várható negatív hatások elkerülését célzó javaslatok
A VP megvalósítása következtében várhatóan fellépő környezetre káros hatások elkerülésére,
csökkentésére vagy ellentételezésére vonatkozó, a VP-ben szereplő intézkedések környezeti
hatékonyságának értékelése, javaslatok egyéb szükséges intézkedésekre.
5. A VP-vel összefüggésben megvalósuló vagy egyéb tervekre vonatkozó javaslatok
Javaslat olyan környezeti szempontú intézkedésekre, előírásokra, feltételekre, szempontokra,
amelyeket a VP által befolyásolt más tervben, illetve programban figyelembe kell venni.
6. Monitoring, értékelési és a megvalósítása során szükséges intézményi kapacitásokra,
kompetenciákra és intézkedésekre vonatkozó javaslatok
A VP megvalósítása következtében várhatóan fellépő környezeti hatásokra tekintettel a VPben szereplő monitorozási javaslatok értékelése, javaslatok megfogalmazása a monitoring
rendszer kialakítására, a környezeti és fenntarthatósági indikátorok kialakítására, valamint
egyéb a program megvalósítása során szükséges intézkedésekre, intézményi kapacitásra,
kompetenciákra vonatkozóan.
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3. A Vidékfejlesztési Program környezeti vizsgálatának (VP SKV)
folyamata és módszertana
A VP SKV módszertana és folyamata során figyelembe kell venni azt a tényt, hogy amikor az SKV
folyamata elindul 2014 januárjában, akkor a VP tervezés már a lezáráshoz közeledik.
Az SKV készítése során összefoglalóan bemutatjuk és értékeljük a környezet aktuális állapotát, az
azonosított kulcsfontosságú környezeti elemekre és környezeti, fenntarthatósági folyamatokra,
illetve a meghatározó hatótényezőkre és mögöttük fellelhető okokra, hajtóerőkre összpontosítva. A
rendelkezésre álló kutatások, elemzések eredményeire építve a különböző környezeti elemekkel,
rendszerekkel és folyamatokkal kapcsolatos tendenciákat azonosítjuk a környezeti állapotra
vonatkozóan. Megvizsgáljuk, hogy milyen jelenlegi beavatkozások, és folyamatok figyelhetők meg,
érzékelhetők; mögöttük milyen hajtóerők vannak, mely hajtóerőkhöz, terhelésekhez,
állapotváltozásokhoz, és hatásokhoz kapcsolódnak a tervezett beavatkozások, és milyen hatást
válthatnak ki. Kiemelt figyelmet fordítunk a rendszerszemléletű megközelítésre, a különböző
környezeti elemek és rendszerek közötti kapcsolatokra, érzékenységre, az ökoszisztémák
állapotára, szolgáltatatásaira és a táji, a tájat, mint egységet kezelő szemléletű területi
megközelítésre.
A politikai, intézményi és jogalkotási keret elemzése, valamint az érdekeltek, megkérdezése,
bevonása, részvétele alapján azonosítjuk azokat a legfontosabb környezeti szempontokat,
amelyeket az SKV jelentésbe be kell építeni, kiemelt figyelemmel a Program és a környezet közötti
legfontosabb interakciókat. Különös figyelmet kell fordítani az éghajlatváltozással és a biológiai
sokféleséggel (beleértve a genetikai, élőhelyi és táji sokféleséggel illetve az ehhez kapcsolódó
helyi tudás sokszínűségével) kapcsolatos kérdésekre. Tekintettel a megelőző időszakok értékelési
eredményeire és a nyilvánosság bevonása során felmerülő szempontokra újabb szempontok
megjelenhetnek és egyes szempontok jelentősége felértékelődhet.
A fentiek szerint megszerzett információk az SKV jelentéshez szükséges környezeti kiindulási
helyzet hatókörében a hat VP prioritások mentén összegyűjtésre és elemzésre:
1. Prioritás:
2. Prioritás:

3. Prioritás:
4. Prioritás:
5. Prioritás:

6. Prioritás:

A tudásátadás és az innováció előmozdítása a mezőgazdaságban, az
erdészetben és a vidéki térségekben
A gazdaságok életképességének és versenyképességének fokozása a
mezőgazdasági termelés valamennyi típusa és valamennyi régió esetében, az
innovatív mezőgazdasági technológiák és a fenntartható erdőgazdálkodás
elősegítése
Az élelmiszerláncok szervezése, ideértve a mezőgazdasági termékek
feldolgozását és értékesítését, állatjólét, kockázatkezelés a mezőgazdaság
terén történő előmozdítása
A mezőgazdasággal és az erdészettel kapcsolatos ökoszisztémák állapotának
helyreállítása, megőrzése és javítása
Az erőforrás-hatékonyság előmozdítása, valamint a karbonszegény és az
éghajlatváltozás hatásaival szemben ellenállóképes gazdaság irányába
történő elmozdulás támogatása a mezőgazdasági, az élelmiszeripari és az
erdészeti ágazatban
A társadalmi befogadás előmozdítása, a szegénység csökkentése és a
gazdasági fejlődés támogatása a vidéki térségekben

Vizsgálataink alapját azok az adatforrások képezik, amelyek az SKV vizsgálati témaköreivel
összefüggésben végzett kutatások és értékelések eredményeit tartalmazzák. Ilyen adatforrások
például az MTA Ökológiai Kutatóközpont Ökológiai és Botanikai Intézet, a KSH, az AKI, az MTA
Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont, a SOTE Magatartástudományi Intézet, az
OEFI, az ÁNTSZ Országos Környezetegészségügyi Intézet publikált adatai, illetve a különböző
nemzeti stratégiák adatai, mint az NFFS, NÉS, Nemzeti Vízstratégia és Országos Vízgyűjtő
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Gazdálkodási Terv, az NKP4 és a Nemzeti Vidékstratégia, az Országos Hulladékgazdálkodási
Terv, illetve ezen dokumentumok készítése során készült SKV-k.
3.1. A hatások azonosítása és értékelésének tervezett módszere
A hatások azonosítását és értékelését egyrészt az egyes célok, prioritások és összefüggések
elemzésével kezdjük, ahol megadott célok irányultságát, követésének várható
következményeit vizsgáljuk a meghatározásra kerülő (alapvetően a korábbi SKV-k, így a 2012ben készült Nemzeti Vidékstratégia SKV-ban is alkalmazott) környezeti és fenntarthatósági
alapelvek érvényesülése tekintetében. Másrészt a tervezett intézkedések hatását, együtthatását
elemezzük a DPSIR módszertanon alapuló, a RESPECT Kft munkatársai által kialakított (lásd
UMVP SKV, 2006; NFFS SKV 2007) SÉMA értékelő modell szerint, tekintettel a környezeti
stratégiai dokumentumok céljainak érvényesülésének vizsgálatára.
A tervezett célok, beavatkozások, elvárt eredmények tekintetében azonosítjuk és értékeljük azokat
a várható hatásokat, tendenciákat, amelyek (előnyösen vagy hátrányosan) érinthetik a Program
eredményességét, hatékonyságát és fenntarthatóságát. E tényezők között figyelembe vesszük
más ágazatok vagy politikák várható hatásait is. Az értékelés során olyan környezetvédelmi,
fenntarthatósági kérdésekkel foglalkozunk, amelyekre az értékelt Program potenciálisan kitérhet.
Azt is vizsgáljuk, hogy a Program megfelelő választ ad-e e lehetőségekre és korlátokra, figyelembe
véve az érintettek, érdekeltek álláspontját és aggályait. Ezek jelentőségét jellemzőikkel (pl. tartam,
valószínűség, nagyságrend, enyhíthetőség, visszafordíthatóság), továbbá a környezet
érzékenységével összhangban határozzuk meg.
A jelentős hatásokat az alábbi szempontok figyelembevételével vizsgáljuk:

·
·
·

·
·
·

az érdekeltek álláspontja és aggályai,
adott esetben a határon átnyúló és nemzetközi hatásokkal való összhang,
a társadalmi-gazdasági következmények (különösen a kiszolgáltatott csoportok
vagy etnikai kisebbségek esetén),
megfelelés a környezetvédelmi szabályoknak vagy normáknak,
összhang a környezetvédelmi célkitűzésekkel és szakpolitikákkal, és
a fenntartható fejlődést érintő kihatásaik.

Módszertani megközelítés alapjai
A program környezeti vizsgálata során a fenntarthatóság megfelelő súlyú figyelembevételére
törekedünk. Az általunk alkalmazott módszertani megközelítés alapjai a hazai SKV készítés
gyakorlatára és a szakmai útmutatók előírásaira épülnek.
Előzetes vizsgálati szempontok
A következő pontokban bemutatjuk azokat a vizsgálati szempontokat, amelyek a VP stratégiai
környezeti vizsgálatának alapját képezik. A vizsgálat szempontrendszerének megállapítása többek
között az alábbi Európai Unióban és hazánkban jogi kereteket jelentő, vagy szakmailag
iránymutató dokumentumok alapján történt.
§
§
§
§
§
§
§
§

2000/60/EK az Európai Unió Víz Keretirányelve
2/2005 (I.11.) Korm. rendelet egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról
Climate Change and the EU Water Policy, Including Climate Change in River Basin
Planning, Support to the CIS working group on Climate change and Water, December 2007
Az Európai Unió és Magyarország fenntartható fejlődésre vonatkozó megújított stratégiája
A Fenntartható Fejlődés Stratégia Műhelymunkáinak Összefoglalója, 2005 Fenntartható
Fejlődés Stratégia
Gyulai Iván, Egyes tervek és programok környezeti vizsgálatának fenntarthatósági
szempontjai, 2007 (Ökológiai Intézet a Fenntartható Fejlődésért Alapítván), illetve a
Fenntartható Fejlődés tanulmánya (2012)
Respect Kft. munkatársai és szakmai partnerei által kialakított fenntarthatósági
szempontrendszer
További olyan alapelvek, amelyek a fejlett világ környezetvédelmi gyakorlatában
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meghonosodtak, mint például: jó kormányzás, a felelősség, az átláthatóság biztosítása a
tervezés, döntéshozatal, finanszírozás, megvalósítás és ellenőrzés területén,
kiszámíthatóság a finanszírozásban és a szabályozásban, számon kérhetőség, világos
célok és mérhető teljesítmények, partnerség, szubszidiaritás, addicionalitás.
A fentiek alapján két témakörben három vizsgálati szempontcsoportot alakítottunk ki, amelyek a
következők:
Környezeti szempontok
1. A jó környezetminőséggel kapcsolatos célkitűzések vizsgálati szempontjai
A környezeti szempontok érvényesítésének alapfeltételét, vagy keretét képező
fenntarthatósági szempontok
2. Az integrált vidékfejlesztés megközelítésével és az általános rendszerszemlélet
érvényesítésével kapcsolatos elvárások vizsgálati szempontjai
3. A társadalmi igazságossággal, irányítási rendszerrel kapcsolatos célkitűzések
vizsgálati szempontjai
A következőkben foglaljuk össze előzetesen a vizsgálati szempontrendszer – vizsgálat során
alkalmazott – elveit és szempontjait.
A jó környezetminőséggel kapcsolatos célkitűzések vizsgálati szempontjai
A SKV szabályozásáról szóló jogszabályok szűken értelmezett környezeti értékelési szempontjait
foglaltuk össze és egészítettük ki az alábbi szempontcsoportban, figyelembe véve az EMVA
környezeti célkitűzéseit is.
SKV célok – megfelel a terv az
alábbi elvárásoknak?
1. Mozaikos környezeti
alkalmazkodás elősegítése
Elvárás: A környezeti
rendszerek adottságainak
megfelelő, a környezeti
adottságokhoz illeszkedő
hasznosítás. A sokféleség
megőrzése, sokféleségre épülő
rendszer stabilitási
szempontjainak kielégítése.

Értékelési szempontok – a tervezett intézkedések…?)
Ökoszisztéma szolgáltatások fenntartása, fejlesztése
1. Az intézkedések tervezése során mennyiben vették figyelembe a helyi ökológiai
adottságokat?
2. Foglalkozik-e terv a terv által befolyásolt egyéb ökoszisztémák szolgáltatásainak
feltárásával?
3. Értékeli-e a terv a jelenlegi természeti erőforrások, ökoszisztéma szolgáltatások
használatának ütemét a lehetőségek függvényében?
4. Hogyan változik a természeti tőke, ökoszisztéma szolgáltatások köre a program együttes
hatására?
5. Vizsgálja-e a terv a helyi erőforrásokból, ökoszisztéma szolgáltatásokból származó jelenlegi
hasznok részarányát?
6. Vizsgálja-e a terv a helyi erőforrásokban, ökoszisztéma szolgáltatásokban rejlő
potenciálokat?
7. Van-e a tervben olyan intézkedés, amely a fenntartható erőforrás-használattal, az
ökoszisztéma szolgáltatásokkal kapcsolatos ismereteket, kutatást, technológiai fejlesztést
segíti elő?
Vízhasználatot meghatározó termelői struktúrák és fogyasztói mintázatok
1. Megvizsgálta-e a terv a jelenlegi termelői struktúra környezeti hatásait a környezet állapot,
természeti erőforrások, és térszerkezet vonatkozásában?
2. Vizsgálja-e a terv a kialakítandó termelői struktúra környezeti hatásait?
3. Vizsgálta-e a terv a meglévő fogyasztói mintázatok környezeti hatásait?
4. Vizsgálja-e a terv a fogyasztói mintázat átalakulásának, motiváló, irányító (driving force)
tényezőit és környezeti hatásait?
5. Tartalmaz-e intézkedéseket a tényleges erőforrás-szükséglethez igazodó környezeti
erőforrás-használat és a takarékosság erősítése érdekében?
Környezeti alkalmazkodásra épülő szerves kultúra megőrzése, fejlesztése
1. Meghatároz-e a terv olyan kulturális változásokat, amelyek a környezet jobbításához
vezethetnek?
2. Vizsgálja-e a terv a szerves kultúra meglétének fokát (pl. a helyi társadalmi-kulturális,
gazdasági-gazdálkodási hagyományok, amelyek a táj eltartó képességéhez
alkalmazkodtak)?
3. Van-e a tervben olyan intézkedés, amely a helyi szerves kultúra megőrzését igyekszik
előmozdítani?
4. Vizsgálja-e, hogy a terv/program hogyan befolyásolja a szerves kultúra alakulását?
5. Az intézkedések következtében várható-e a helyi szerves kultúrák sérülése, leépülése?

2. Környezetterhelés,
állapotváltozás, rehabilitáció.

Az emberek egészségi állapotának és társadalmi, gazdasági helyzetének védelme,
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Elvárás: A terv intézkedései
csökkentsék a környezeti
terhelések jelenlegi mértékét.

javítása
1. Az intézkedések mennyiben járulnak hozzá az egészséges ivóvíz biztosításához?
2. Javítják-e a tervezett intézkedések a rekreációs, gyógyulási lehetőségek feltételeit?
3. Az intézkedések biztosítják-e a felszíni és felszín alatti vizek emberi egészséggel
kapcsolatos minőségi és mennyiségi jellemzőire vonatkozó közérthető
információszolgáltatást? Illetve biztosítják-e a hozzá tartozó felkészítést, szükséges
feltételek biztosítását, amely az információk értelmezését segítik?
4. Biztosítják-e a vizek kártételének megelőzésére való felkészülést és a kártételek elleni
védelmet?
5. Az intézkedések hozzájárulnak-e a hulladékképződés, illetve a képződő hulladék káros
hatásainak megelőzéséhez, mennyiségének és veszélyességének csökkentéséhez, a
használt termékek újrahasználatához, a hulladék minél nagyobb arányú anyagában történő
hasznosításához és a nem hasznosítható hulladék környezetkímélő ártalmatlanításához?
Biológiai sokféleség, élővilág megőrzése
1. Foglakozik-e a terv azzal, hogy az ökológiai tényezőket és ennek következtében az
élőhelyeket milyen területeken és milyen mértékben változtatják meg?
2. Meghatározták-e, hogy mely védett területek, élőhelyek kötődnek erősen a megfelelő
vízellátáshoz, mely élőhelyek számára lényegi meghatározó ökológiai tényező a víz, és a
hozzájuk kapcsolódó védelmi célokat?
3. Vizsgálták-e a természetes élőhelyek koherenciájának változását? Megelőzik-e az élőhelyek
feldarabolódását?
4. Vizsgálták-e az ökológiai hálózatra vonatkozó hatásokat?
5. Kimutatják-e az intézkedésekhez kapcsolódóan a biológiai sokféleségre, élővilágra,
élőhelyekre gyakorolt változások, hatások mértékét?
6. Csökkentik-e a tervezett intézkedések az özönnövények terjedését és hatását?
7. Ki terjednek-e az intézkedések a megfelelő mezőgazdasági, területhasználati gyakorlat
fejlesztésére?
8. Meghatározták-e a védett, illetve Natura 2000 jelölő fajokat, élőhelyeket és a hozzájuk
kapcsolódó védelmi célokat?
9. Milyen hatással vannak az intézkedések a védett természeti területek, értékek és a Natura
2000 területek állapotára, állagára és jellegére, valamint e területeken lévő élőhelyek és
fajok kedvező természetvédelmi helyzete megmaradására, fenntartásának,
helyreállításának, fejlesztésének?
Talajt érő hatások
1. Az intézkedések csökkentik-e az eróziót?
2. Az intézkedések figyelembe veszik-e a talaj víztároló kapacitását, szerepét a víz
visszatartásban?
3. Az intézkedések elősegítik-e a leromlott, szennyezett területek rehabilitációját?
4. Elősegítik-e az intézkedések a jó talajgazdálkodási gyakorlatot?
5. Elősegítik-e a termőtalaj ésszerű, környezeti adottságokhoz igazodó használatát az árvíz
és belvízkárok megelőzése érdekében?
6. Figyelembe veszi-e a dokumentum, hogy a talajhigiénés és hulladékgazdálkodási
szempontból az emberi beavatkozás miatt bekövetkező, talajokra vonatkozó környezeti
kockázatok összetettek. A talaj egy multifunkcionális rendszer. Közvetlen és közvetett
fizikai, kémiai és biológiai degradációnak, szennyeződésnek lehet kitéve és egyben
hulladékbefogadó közeg is.
Tájszerkezet, területhasználat
1. Az intézkedések védik, illetve szükség esetén javítják az ökológiai hálózat, zöldinfrastruktúra
területeinek állapotát?
2. Az intézkedések védik, illetve szükség esetén javítják, helyreállítják a táj jellegzetes
vonásait, értékeit (tájkarakter), szerkezetét?
3. Vizsgálták-e a térszerkezetben bekövetkező változásokat az egyes terület-felhasználási
módok szerint?
4. Van-e a tervnek olyan eleme, amely kiküszöböli az esetleges negatív térszerkezeti,
területhasználati változásokat?
Épített környezet, kulturális örökség
Biztosítja-e a terv az intézkedések által érintett területekhez kapcsolódó kulturális,
építészeti, régészeti örökség védelmét, megőrzését és fejlesztését?
Vízek menniységi és minőségi védelme
1. Tápanyag- és szerves anyag terhelések csökkentését célzó intézkedések
2. Egyéb szennyezések csökkentését célzó intézkedések
3. Vízfolyások és állóvizek hidromorfológiai állapotát javító intézkedések
4. Fenntartható vízhasználatok megvalósítása, a vizek mennyiségi állapotának javítása
5. Megfelelő ivóvízminőséget biztosító intézkedések
6. Vizes élőhelyekre és védett területekre vonatkozó egyedi intézkedések
7. Átfogó intézkedések a vízi környezeti problémák megoldására
Levegőminőséget érő hatások
1. Vizsgálták-e, hogy a tervezett intézkedések hogyan hatnak az érintett terület
levegőminőségére, illetve zajhatás várható-e?
2. Kiterjednek-e az intézkedések a levegő védelmére?
3. Van-e a tervnek olyan eleme, mely kiküszöböli vagy csökkenti a várható negatív hatásokat a
levegőminőségére vonatkozóan?

3. Klímaváltozáshoz való
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alkalmazkodás és a veszélyek
megelőzése, elkerülése,
mérséklése Elvárás: A terv
tartalmazzon intézkedéseket a
klímaváltozás hatásainak
mérséklésére és a hatásokhoz
való alkalmazkodás tekintetében

4. A környezettudatos, felelős
értékrend fejlesztése
Elvárás: A terv pozitív módon
hasson az érintettek
értékrendjére, erősítse a
környezeti tudat és
rendszerszemlélet fejlődését,
elősegítendő a világot
szektorokra és
ismerethalmazokra bontó
szemlélet helyett a környezet és
a fejlődés összefüggő ügyeinek
integrált kezelését elősegítő
szemlélet érvényesítését.

1. Terveznek-e intézkedéseket a tervben a klímaváltozás hatásainak mérséklésére és a
hatásokhoz való alkalmazkodás tekintetében?
2. Csökkentik-e a közösségek és környezetük klímaváltozással kapcsolatos sérülékenységét,
sebezhetőségét?
3. Elősegítik-e az intézkedések az aszály kezelésére való felkészülést megfelelő
mezőgazdasági, területhasználati gyakorlat kialakításával, illetve vízkormányzással, víz
visszatartással?
4. A tervezett intézkedések megválasztása és végrehajtása során csökkentik-e az
üvegházhatású gázok kibocsátását?
5. Az energiahatékonyságának növelése alapvető szempont-e intézkedések kialakítása során?
6. A takarékos vízhasználatra való felkészülés és feltételrendszerének biztosítása része a
tervnek?
7. A klímaváltozás által a védett területeket érintő hatások kezelésére terveznek-e
intézkedéseket?
1. Vizsgálta-e a terv az érintettek környezeti tudatosságát?
2. Vizsgálta-e a terv az érintettek környezeti tudatosságára vonatkozó hatásait?
3. Tartalmaz-e a terv olyan elemeket, pl. képzés, nyilvánosság, stb., amelyek az érintettek
környezeti tudatának fejlesztését célozzák?
4. Van-e a terv környezeti hatásait mérő, értékelő rendszer, amely biztosítja az érintettek
számára a visszacsatolást?
5. A terv intézkedései és azok eredményei környezettudatos, környezetbarát magatartás,
életmód lehetőségeinek, feltételeinek javításához vezetnek-e?
6. Van-e a tervnek a holisztikus szemléletmódra, rendszerszemléletre való neveléssel
kapcsolatban intézkedési terve a különböző intézményi, társadalmi szereplőkre
vonatkozóan?

Az integrált vidékfejlesztés megközelítésével és az általános rendszerszemlélet
érvényesítésével kapcsolatos elvárások vizsgálati szempontjai
A Program készítése és végrehajtása során alapvető elvárás a térségi, táji megközelítés és
bizonyos fokú integrált szemlélet alkalmazása. Az ENSZ megrendelésére készült Millennium
Ecosystem Assessment14 által felvázolt irányítási és tervezési modellek közül integrált térségi,
regionális vízgyűjtőszintű tervezés bizonyult a leghatásosabbnak az ökoszisztéma szolgáltatások
hosszú távú megőrzése, kezelése és a fenntarthatóság biztosítása szempontjából.
Az alábbi szempontok a vidékfejlesztés integrált és rendszerszemléletű megközelítésének
értékeléséhez nyújtanak keretet.
SKV célok – megfelel a
terv az alábbi
elvárásoknak?
1. A terv belső
összhangjának
biztosítása
Elvárás: A tervben feltárt
probléma kezelésére olyan
választ, célt és eszközt kell
találni, amely úgy képes az
adott problémát kezelni,
hogy ne legyen ellentétes
hatású más célkitűzések
teljesülésével.

2. A terv külső
összhangjának
biztosítása

14

Értékelési szempontok – a terv vagy a tervezett intézkedés…?)

1. Van-e a tervben ok-okozati elemzés, ún. probléma-fa vagy problémaháló, s erre választ adó
célfa?
2. Feltárta-e a terv a problémahálóhoz tartozó ismeret és készség-struktúrát, meghatározta-e az
ismereti és készség hiányokat, vagy csak a meglévő ismeretekre, információkra épít?
3. Meghatározza-e a feltárt problémák jelentőségének rangsorát?
4. Meghatároz-e, ha igen áttekinthető szempontok alapján prioritásokat az intézkedések
tekintetében?
4. Vizsgálta-e az ésszerűen kialakítható változatok körét?
5. Az okok és célok összhangban vannak-e, van-e minden feltárt jelentős vízgazdálkodási
problémára válasz?
6. A célok és eszközök összhangban vannak-e, az eszközök elvezetnek-e célok megvalósulásához,
a jelzett problémák megoldásához?
7. A terv/program által tervezett célok /eszközök /generált projektek erősítik, vagy gyengítik
egymást?
8. A terv a társadalmi és környezeti problémák létrejöttének megelőzését, vagy a problémák
kezelését részesíti előnyben?
9. A terv által javasolt megoldások mennyiben vonatkoznak az okokra, és mennyiben az
okozatokra?
10. A tervezett intézkedések hatásainak és más kapcsolódó tervekben foglalt intézkedések
hatásainak vizsgálata
1. Kihat-e a terv más ágazati tervekre?
2. Gyakorol-e hatást más ágazati tervek fenntarthatósági és környezeti tartalmára,
kapcsolatrendszerére?
3. Figyelembe veszi-e a terv más tervek, programok pozitív és negatív hatásait, együtthatásait?

Lásd: www.millenniumassessment.org
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Elvárás: A terv kezelje egy
rendszerben a fejlesztés és
a környezet ügyét, azaz
teremtsen összhangot, a
fejlesztést meghatározó,
más ágazati programokkal.

3. Figyelembe vette-e a terv tervezési területének külső kapcsolatait, s az azok gyakorolt hatásait?
4. Okoznak-e területi átterheléseket a tervezett intézkedések?
5. Figyelembe veszi-e a terv a szomszédos országok vízgyűjtő-gazdálkodási terveit, foglalkozik-e a
tervek összehangolásával?
6. Tartalmaz-e a terv olyan intézkedést, amelynek során, a szektorokon túlmutató
intézményrendszert hoz létre, azaz vannak-e a tervnek új javaslatai a megelőző, ágazati
intézkedések szabályozók és intézmények leváltására?

3. Rendszerszemlélet
érvényesítése
Elvárás: A negatív és
pozitív visszacsatolási
folyamatok és beavatkozási
pontok azonosítása, és a
legcélravezetőbb
intézkedések kiválasztása.
Elérhetetlen célok és
felesleges finanszírozás
elkerülése.

1. Vizsgálja-e a terv a meglévő gazdasági-társadalmi-környezeti folyamatok összekapcsoltságát?
2. Azonosítja-e a terv a különböző típusú negatív és pozitív visszacsatolási köröket,
rendszerdinamikai archetípusokat, beavatkozási pontokat a megfelelő intézkedések kiválasztása
érdekében?
3. Foglalkozik-e a terv az öngerjesztő, kedvezőtlen folyamatok (pozitív körök) elkerülésével?
4. A folyamatok összekapcsoltsága csökkenti-e a keletkező hulladékok, szennyvíz, szennyezés
mennyiségét?

A társadalmi igazságossággal, irányítási rendszerrel kapcsolatos célkitűzések vizsgálati
szempontjai
A tervezés és a megvalósítás során is jelentős szerepet játszik a kialakított vagy létező irányítási
rendszer és az intézkedésekért felelősséggel tartozó intézmények, illetve az egyéb módon
érintettek viszonyrendszere. A következő SKV által vizsgált szempontok abban segíthetik a
tervezés és a végrehajtás egészéért, vagy részfeladatokért felelős szereplőit, hogy minél
kiszámíthatóbbá, áttekinthetőbbé, hatékonyabbá lehessen tenni a VP tervezését és végrehajtását.
Az alábbi szempontok érvényesítése a terv megvalósítását és eredményességét segítik.
SKV célok – megfelel a terv az
alábbi elvárásoknak?
1. Jó kormányzás és irányítás
biztosítása
Elvárás: A VP tervezése és
hozzá kapcsolódó végrehajtás,
intézményi működés során,
biztosítani kell, illetve elő kell
segíteni az átláthatóságot,
jogkövetést, korrupció
mentességet, szubszidiaritást,
információhoz való hozzáférést,
részvételt, hatékonyságot,
koherenciát, állampolgársági
felelősséget,
elszámoltathatóságot.

2. A természeti
erőforrásokhoz való
hozzáférés biztosítása
Elvárás: Az erőforrásokból való
részesedés kereteinek
meghatározása. A helyi szinten
kezelhető erőforrások, vízkészlet
és más környezeti adottságok
használata elsősorban a helyi
közösségek hasznát szolgálja,
az erőforrásokkal természetes
kapcsolatban állók elsőbbségét
biztosítsa.
3. Szolidaritáson alapuló
közös teherviselés
Elvárás: A terv biztosítsa, hogy
egyik társadalmi csoport,

Értékelési szempontok – a terv vagy a tervezett intézkedés…?)
1. Kik készítették a tervet? (helyi, nem helyi szakértők, együttműködés)
2. Kiket hallgattak meg a terv készítése közben, meghallgatták-e az érintetteket, felkészítettéke a résztvevőket a tervezési folyamatra?
3. Feltárta és bemutatta-e a terv a különböző szereplők érdekeit?
4. Feltárta-e terv a különböző szereplők érdekviszonyainak változását, s a változásból
következő konfliktusokat?
5. Megosztották-e a rendelkezésre álló információkat az érintettekkel?
6. Biztosították-e a döntéshozatal átláthatóságát, az érintettek véleményének
megfontolását/beépítését a tervbe?
7. Biztosítja-e a terv a végrehajtás során az érintett felelősök döntés-előkészítésben,
döntéshozatalban való részvételét?
8. Biztosítja-e a terv megvalósulása közben az információ átadást, a végrehajtásban való
részvételt, a végrehajtás átláthatóságát és ellenőrizhetőségét, az elszámoltathatóságot?
9. Vizsgálta-e a terv a vízgazdálkodáshoz kapcsolódó intézményi feladatkörök, felelősség és
felkészültség kérdéskörét, elősegíti-e e tekintetben az összehangoltságot,
intézményfejlesztést?
10. Az intézkedések és a terv egészének hatásainak integrált monitoringja, időszakos
értékelése és az értékelési eredmények visszacsatolása része-e a tervnek?
11. Erősíti-e a terv a jogbiztonságot, jogérvényesítést és a jogkövetést?
12. Vizsgálja-e a terv az érintettek megelégedettségét az intézkedések megvalósulása
kapcsán?
1. Vizsgálta-e a terv a természeti erőforrások allokációjának jelenlegi rendszerét?
2. Vizsgálta-e a terv a jelenlegi természeti erőforrás allokáció társadalmi kihatásait?
3. Vizsgálta-e a terv a természeti erőforrások allokációjának társadalmi hatásai következtében
létrejövő környezeti hatásokat?
4. Megváltoztatja-e illetve hatással van-e a terv a jelenlegi erőforrás allokációra?
5. Segíti-e a terv az erőforrásokkal természetes kapcsolatban állók elsőbbségének
érvényesülését?
6. A környezethez való hozzáférés biztosítását és javítását elősegítik-e a terv intézkedései?
7. A tervben szereplő intézkedések javítják-e az egészséges ivóvízhez való hozzáférést?

1. Foglalkozott-e a terv azzal, hogy megvalósulása esetén milyen negatív externáliák
keletkeznek?
2. Megváltoztatja-e a terv, hatással van-e a terv a környezeti terhekben való részesedés
elosztásának jelenlegi módjára?
3. Megvizsgálta-e a terv, hogy kik lesznek a program megvalósításának a teherviselői, és
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érdekcsoport vagy egyén ne
tudja a terheket másra
áthárítani.

milyen terheket fognak elviselni?
4. Megvizsgálta-e a terv, hogy kik lesznek a teherviselők, hogyan oszlik el a teher?
5. Van-e intézkedés a negatív externáliák csökkentésére, az externáliák átháríthatóságának
megszüntetésére?
6. Megvizsgálta-e a terv, hogy a felhasznált víz, mint természeti erőforrás hasznain kik és
milyen mértékben fognak osztozni?
7. Vizsgálta-e a terv a különböző társadalmi rétegek szociális helyzetének elmozdulását a terv
végrehajtása során?

A jelentőség meghatározása a vizsgálat számára
Az előző pontokban bemutatott szempontok a fenntarthatóság legfontosabb értékeire épülnek, így
azokat elvárásként fogalmaztuk meg a tervvel szemben. A vizsgálat arra terjed ki, hogy a felsorolt
elvárásoknak a terv mennyiben felel meg, a tervezés és a döntéshozatal során milyen mértékben
vették figyelembe az elvárásokat. Ennek értékelésére az alábbi 5 kategóriát alkalmazzuk:
·
·
·
·
·

2 pont, amennyiben az elvárás teljesítéséhez a terv hozzájárul
1 pont, amennyiben az elvárás teljesítés valószínűsíthető, de a terv kiegészítése
szükséges a jelenlegi, vagy a végrehajtási fázisban
0 pont, amennyiben az elvárással a terv nem foglalkozik, az elvárást meg kell jeleníteni
-1 pont, amennyiben az elvárás teljesítését a terv közvetetten veszélyezteti
-2 pont, amennyiben az elvárás teljesítését a terv közvetlenül veszélyezteti

A vizsgálat javaslatainak megalapozását szolgálják azok az elvárások, amelyekkel a tervezési,
döntéshozatali folyamat, vagy a terv nem foglalkozik, vagy nem teljesülnek, illetve felhívjuk a
figyelmet az elvárásokkal ellentétes tervezési, döntéshozatali és tartalmi elemekre.
Az értékelést követően listázzuk az elvárásokat teljesülésük szerint.
SKV célok – megfelel a terv az alábbi elvárásoknak?

-2

-1

0

1

2

A jó környezetminőséggel kapcsolatos célkitűzések
Mozaikos környezeti alkalmazkodás elősegítése
(stabilitás, sokféleség, interakciók megóvása, társadalmi folyamatok illesztése)
Ökoszisztéma szolgáltatások fenntartása, fejlesztése
Vízhasználatot meghatározó termelői struktúrák és fogyasztói
mintázatok
Környezeti alkalmazkodásra épülő szerves kultúra megőrzése,
fejlesztése
Környezetterhelés, állapotváltozás, visszahatás az eltartó-képességre
Az emberek egészségi állapotának és társadalmi, gazdasági
helyzetének védelme, javítása
Biológiai sokféleség, élővilág megőrzése
Tájszerkezet, területhasználat
Talajt, termőföldet érő hatások
Víz mennyiségi és minőségi védelmét érintő hatások
Levegőminőséget érintő hatások
Épített környezet, kulturális örökség
Klímaváltozáshoz való alkalmazkodás és a veszélyek
megelőzése, elkerülése, mérséklése
A környezettudatos, felelős értékrend fejlesztése
A társadalmi igazságossággal, irányítási rendszerrel kapcsolatos célkitűzések
Jó kormányzás és irányítás biztosítása
A természeti erőforrásokhoz való hozzáférés biztosítása
Szolidaritáson alapuló közös teherviselés
A vidékfejlesztés integrált megközelítésével és az általános rendszerszemlélet érvényesítésével kapcsolatos
elvárások vizsgálati szempontjai
A terv belső összhangjának biztosítása
A terv külső összhangjának biztosítása
Rendszerszemlélet érvényesítése
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4. A Vidékfejlesztési Program környezeti vizsgálatának (VP SKV)
partnerségi, nyilvánossági terve
A 2/2005 (I.11.) Korm. rendelet (Rendelet) előírásai szerint a stratégiai környezeti vizsgálat és
környezetei szempontú értékelések folyamata során több lépésben szükséges egyeztetni. A
rendeletben foglaltak és a nemzetközi gyakorlat értelmezése szerint az SKV-ban a konzultációs,
egyeztetési folyamatok kezelésének három érdekelti köre különböztethető meg:
1. A VP tervezői és a SKV végzői közti partneri, együttműködési folyamatok: a VP
tervezése során elkészülő tervezési dokumentumok és tervezési, illetve a végrehajtási
folyamatok, vizsgálatát, környezeti fenntarthatósági szempontú értékelését és iterációs
egyezetési folyamatát tartalmazza, amelynek kulcsszereplői az SKV csoport szakértői és a
VP tervezését végzők és a tervezésben érintett intézmények szakértői, döntéshozói.
2. A 2/2005. Korm. rendelet által előírt kötelezően bevonandó közigazgatási szervezetekkel
való partnerség folyamata, amely közvetlen megkeresésen alapul, ugyanakkor kiegészül
internetes tájékoztatással is, így a www.kormány.hu oldalon a dokumentumokat és a
véleményeket a VP készítői és az SKV végzői mellett a társadalmi partnerség képviselői is
nyomon követhetik.
3. A legszélesebb körű partnerség az SKV folyamatában részben internet-alapú
megközelítéssel kezelhető, főként az érintett társadalmi partnerek önállóságára
építve (tájékozódás, véleményformálás stb.), valamint az SKV jelentések az VP SKV
Fórum keretében és az érdekcsoportok, érintettek képviselői számára szervezett
országos egyeztetéseken kerülnek megvitatásra.
Megjegyezzük, hogy a fenti folyamatok támogatására az SKV szakértői csoport létrehozza a VP
SKV Kerekasztal, amelyre meghívást kapnak a civil szervezetek képviselői mellett a legfontosabb
érdekképviseletek és érintett csoportok képviselői is.
A VP megvalósításából származóan országhatáron átterjedő jelentős, káros környezeti hatások
jelenlegi információink alapján nem várhatók.
4.1. Tervezői és a döntéshozói kör
A VP tervezői és a SKV végzői közti partneri, együttműködési folyamatok: a VP tervezése során
készülő tervezési dokumentumok és tervezési, illetve a végrehajtási folyamatok vizsgálatát,
környezeti fenntarthatósági szempontú értékelését és többszörös oda-visszacsatoláson alapuló,
dokumentált egyeztetési folyamatát tartalmazza, amelynek kulcsszereplői az SKV csoport
szakértői, a VP tervezését végzők, valamint a tervezésben érintett intézmények szakértői és
döntéshozói.
A bemutatott tervezési folyamatra vonatkozó vizsgálatot követően határozhatók meg azok a
pontok, amikor az SKV szakértői a tervezésben részvevő szakértőkkel illetve döntéshozókkal
írásban vagy személyesen információt kell, hogy cseréljenek. Ezen informális és formális
találkozók, vagy írott anyagok cseréje pontosan dokumentálásra kerül a partnerség egyéb
szintjeihez hasonlóan, alapvetően az alábbi információk kerülnek rögzítésre:
· Partnerek megnevezése
· Időpont
· Információcsere jellege (írott, személyes)
· Milyen dokumentum cseréje, illetve mely szakaszban történt az információ vagy
dokumentum csere
· Tartalmi elemek megjelölése
· Figyelembe vételre került-e
4.2. Környezet védelméért felelős közigazgatási szervek
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Szélesebb körű partnerség a 2/2005. Korm. rendelet 3. mellékletében felsorolt, kötelezően
bevonandó közigazgatási szervezetekkel való partnerség folyamata. A beküldött véleményekről
összesítés készül, amelyeket a www.kormány.hu oldalon a VP készítői és az SKV végzői mellett, a
társadalmi és regionális partnerség képviselői is nyomon követhetnek.
Az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség (továbbiakban
Főfelügyelőség) és az Országos Tisztifőorvosi Hivatal szerepe különösen jelentős, hiszen ezek
a szervek az SKV átfogó témaköreiért felelős hatóságok. A környezet védelméért felelős szervek,
így számukra - különösen a Főfelügyelőség számára - rendkívül lényeges, hogy már a folyamat
kezdetén áttekintéssel bírjon az SKV várható lépéseiről és a részvételi feladatokról.
4.3. Érintett személyek és társadalmi csoportok
A legszélesebb körű partnerség az SKV folyamatában Internetre és műhely jellegű konzultációkra
épül, kapcsolódva lehetőleg a VP társadalmi partnerségi folyamatához. Az elkészülő SKV tematika
és SKV jelentés a VP SKV társadalmi partnerségi folyamatában, a különböző érdekcsoportok
és érintettek képviselői számára tervezett országos egyeztetéseken kerülnek megvitatásra
(várhatóan 2014. júniusban és júliusban).
A VP SKV társadalmi partnerségi folyamatában közvetlen megszólítás útján bevonásra kerülő
csoportok VP Partnerségi szervezetei mellet az alábbiak:
·
·
·

MNVH elnöksége, tanácsa és regisztrált tagjai
UMVP Monitoring Bizottság tagszervezetei
A VP végrehajtásában érintett állami, gazdálkodói, civil és önkormányzati szervezetek és
érdekcsoportokat képviselő szervezetek (több száz szervezet közvetlen tájékoztatása
elektronikus levél útján)

Sajtóközlemény az értékelési dokumentum nyilvánosságra hozatalakor, a VM közreműködésével
országos napilapban megjelenő hirdetés.
Az SKV tematika és jelentés - hasonlóan a VP társadalmi konzultációs anyagokhoz - a
www.kormány.hu oldalon kerülnek megjelenítésre, ahol az azokkal kapcsolatos vélemények
megfogalmazására és nyomon követésére lesz lehetőség, 2014.03.13 és 04.14 között a tematikát
érintően, illetve 2014.06.16- és 07.16. között az SKV jelentés tervezetét követően.
Összefoglalva a tájékoztatási és konzultációs lehetőségeket a nyilvánossággal és az
államigazgatási szervekkel az alábbi részvételi lehetőségek állnak rendelkezésre:
· Tematika egyeztetése a környezetvédelméért felelős szervekkel és a nyilvánosság
számára véleményezési lehetőség biztosítása (30 nap)
· A környezeti értékelési dokumentum szakmai és társadalmi egyeztetése (30 nap)
o A környezetvédelméért felelős szervek véleményének kikérése (írásban)
o Az SKV tervezetének beterjesztése az Országos Környezetvédelmi Tanács elé
o Nyitott partnerségi műhelytalálkozók tervek szerint budapesti helyszínen
o A környezeti értékelési dokumentum írásos véleményezése – 30 nap áll
rendelkezésre bárki számára
A beérkező véleményeket megvitatja és figyelembe veszi az SKV szakértői csoport az SKV
jelentés készítése és véglegesítése során.
A környezeti vizsgálat lebonyolításában részt vevő személyek:
Tervezők részéről:
Szabó Mátyás / dr. Loncsár Krisztina
Hódi Ágota
Molnár Dániel
Szakértői csoport részéről:

vezető tervezők NAKVI
osztályvezető NAKVI
SKV felelős VM
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Fülöp Gyula

agrármérnök,
szaktanácsadási szakmérnök,
agrár-környezetvédelmi szakmérnök
Dr. Gyulai Iván
ökológus, fenntarthatósági szakértő
Horváth Anna
tájépítész
Szabó Balázs
agrármérnök
humánökológus
Dr. Szilvácsku Zsolt tájépítész
jogász, IAIA hatásvizsgálati szakértő
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2. melléklet
A 2014-2020 közötti Vidékfejlesztési Program Stratégiai
Környezeti Vizsgálatának tematikájának társadalmi egyeztetési
eredménye
Egyeztetési felület a kormany.hu oldalon:

A tematikára beérkezett vélemények összefoglalása:
Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség véleménye

SKV válasz: Elfogadjuk.
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SKV válasz: Egyetértünk.

SKV válasz: Egyetértünk. Az SKV keretében kiemelt figyelmet fordítunk a Natura 2000
területekkel kapcsolatos hatások vizsgálatára.

115

2014 2020 Vidékfejlesztési Program stratégiai környezeti vizsgálat egyeztetési anyaga

SKV válasz: Egyetértünk.

SKV válasz: Egyetértünk. Az említett szempontokat az intézményrendszere és a monitoring,
követőintézkedések fejezetbe beépítjük, elemezzük.
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SKV válasz: Egyetértünk. A táji szemléletet az SKV tematikájában és a jelentésben is
érvényesítjük.

SKV válasz: Egyetértünk. Kiegészítettük.

SKV válasz: Egyetértünk. A jelezett dokumentumokat használjuk és a Vidékfejlesztési
programmal való összefüggésüket elemezzük, a tematikába beépítettük

SKV válasz: Elfogadjuk.
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SKV válasz: Egyetértünk. Kiegészítettük.
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SKV válasz: Egyetértünk. Kiegészítettük.
BM Területrendezési és Településügyi Főosztálya a következő észrevételeket tette:
A megküldött VP SKV tematikát összességében alkalmasnak tartjuk a kidolgozásra.
A tervezet nem említi a zöld infrastruktúra elemzését. Az Európai Bizottság Környezetvédelmi
Főigazgatósága 2012-ben mélyelemzésében leírta a zöld infrastruktúra multifunkcionalitását és
annak jelentőségét. A vidékfejlesztés, mint a multifunkcionalitást erősen alkalmazó terület,
stratégiájában nem nélkülözheti a biodiverzitás és az ökológiai szolgáltatások erősítését szolgáló
eszköz fejlesztését. Szükségesnek tartjuk ezért alkalmazásának, fejlesztésének elemzését. Bár
sok témát érint, mi az SKV 2. célja alatt a Tájszerkezet, területhasználat kapcsán javasoljuk az
elemzést elvégezni, a későbbi részekben figyelembe véve a koherencia és szinergia szempontjait
is.
Nem világos Tájszerkezet, területhasználat fejezetbe (8. oldal) a tájvédelmi területek minőségére
vonatkozó kérdése, bár lehet szerkezeti vagy használati szempontokat elemezni. A magyar
szakmai kifejezések, kategóriák között azonban csak tájvédelmi körzet és természetvédelmi terület
szerepel, a kettő kombinációja nem, ezért nem tudni, mely területekre utal a kérdés.
SKV válasz: Egyetértünk. Kiegészítettük és az értelemzavaró hibákat javítottuk.
EMMI Egészségpolitikai Főosztály és az Országos Tisztifőorvosi Hivatal észrevételei
Környezet-egészségügyi szempontok érvényesítését kérjük megjeleníteni
SKV válasz: Egyetértünk. Kiegészítettük.
Talajhigiénés és hulladékgazdálkodási szempontból az emberi beavatkozás miatt bekövetkező,
talajokra vonatkozó környezeti kockázat sokkal összetettebb. A talaj egy multifunkcionális
rendszer. Közvetlen és közvetett fizikai, kémiai és biológiai degradációnak, szennyeződésnek lehet
kitéve és egyben hulladékbefogadó közeg is. Közvetlen kapcsolatban áll a levegővel és a felszíni,
valamint felszín alatti vizekkel. Ezen közegek szennyeződése közvetve a talajt is szennyezheti,
továbbá a szennyezett talaj is ugyanúgy kihat a vele kapcsolatban lévő levegő és víz állapotára.
Javasoljuk ezért a Vidékfejlesztési Program környezeti hatásainak elemzése kapcsán a talajra
vonatkozó kockázati tényezőknek a fent ismertetett szempontokat is figyelembevevő komplexebb
megközelítését és beépítését a Tematika „Talajt érő hatások” alpontjába.
Környezet-egészségügyi szempontból kérjük a jelen stratégiai környezeti vizsgálat Tematikáját a
2014 – 2020 közötti Vidékfejlesztési Program hulladékkezelési és hulladékgazdálkodási
kihatásaival foglalkozó elemzési szempontokkal is kibővíteni.
SKV válasz: Egyetértünk. Kiegészítettük.
Levegőminőséget érintő hatások vizsgálatával kiegészítendő a tematika:
1. Vizsgálták-e, hogy a tervezett intézkedések hogyan hatnak az érintett terület
levegőminőségére?
2. Kiterjednek-e az intézkedések a levegő védelmére?
3. Van-e a tervnek olyan eleme, mely kiküszöböli vagy csökkenti a várható negatív hatásokat a
levegőminőségére vonatkozóan?
SKV válasz: Egyetértünk. Kiegészítettük.
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VM Környezeti Fejlesztéspolitikai Főosztály
A környezeti hatások vizsgálata során a hulladékgazdálkodási szempontok hangsúlyosabb
figyelembevétele szükséges. Ennek megfelelően kérem a dokumentum 4. oldalán szereplő, 3.6.1.
pont kiegészítését az alábbi szemponttal:
3.6.1.5. a hulladékképződésre, illetve a képződő hulladék káros hatásaira, veszélyességére,
környezetre gyakorolt hatására.
SKV válasz: Egyetértünk. Kiegészítettük.
Továbbá javaslom a 8. oldalon a 2. számú SKV célon belül „Az emberek egészségi állapotának és
társadalmi, gazdasági helyzetének védelme, javítása” pont kiegészítését az alábbi szemponttal:
5. Az intézkedések hozzájárulnak-e a hulladékképződés, illetve a képződő hulladék káros
hatásainak megelőzéséhez, mennyiségének és veszélyességének csökkentéséhez, a használt
termékek újrahasználatához, a hulladék minél nagyobb arányú anyagában történő
hasznosításához és a nem hasznosítható hulladék környezetkímélő ártalmatlanításához?
SKV válasz: Egyetértünk. Kiegészítettük.
Kérem, hogy a vizsgálat során a 2014-2020 közötti időszakra szóló Országos
Hulladékgazdálkodási Terv is kerüljön figyelembevételre, és a vizsgálat alapjául szolgáló
dokumentumok felsorolását ennek megfelelően kiegészíteni szíveskedjenek.
SKV válasz: Egyetértünk. Figyelembe vesszük.
További pontosító jellegű észrevételek:
A dokumentum 3. oldalán a 3.4. pontban az alábbi szövegmódosítást javaslom: „a jelenlegi
környezeti helyzet állapot releváns, a VP-vel összefüggésben lévő elemeinek ismertetése”.
A 13. oldalon az alábbi javítást kérem: Országos Környezetvédelmi, és Természetvédelmi és
Vízügyi Főfelügyelőség.
SKV válasz: Egyetértünk. Javítottuk.

VM Természetmegőrzési Főosztály
A 2014-2020 tervezési időszakra vonatkozó vidékfejlesztési program Stratégiai Környezeti
Vizsgálatának alábbiak szerint megküldött tematikáját áttekintettük. A munkaanyagban foglaltakkal
egyetértünk, az abban meghatározott vizsgálati szempontokat szakmai, természetvédelmi
szempontból megfelelőnek tartjuk.
A környezeti vizsgálat folyamatának bemutatása során megfogalmazódik a biológiai sokféleséggel
kapcsolatos kérdések fontossága, a Program megvalósítása esetén pedig a Natura 2000 területek
állapotára, a területeken lévő élőhelyek és fajok természetvédelmi helyzetére gyakorolt hatások
nyomon követése. A környezeti értékelési szempontok között a második pontban szerepel a
„Biológiai sokféleség, élővilág megőrzése” cím alatt a természetvédelmi szempontok részletes
kifejtése, amelyekkel egyetértek és elegendőnek tartok.
A védett természeti értékekre tekintettel a 3.6.1.3. pont kiegészítését kérem az alábbi módon: „a
védett természeti területek, értékek és Natura 2000 területek állapotára és jellegére,”
SKV válasz: Egyetértünk. Kiegészítettük.
BM Régészeti Osztály
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a 2014-2020 tervezési időszakra vonatkozó vidékfejlesztési program SKV tematikával kapcsolatos
megkeresésüket. A megküldött VP SKV tematikát összességében alkalmasnak tartjuk a
kidolgozásra. Az SKV 2. célkitűzésén (2. Környezetterhelés, állapotváltozás, rehabilitáció) belül az
értékelési szempontok/tervezett intézkedések között önállóan szerepel az „Épített környezet,
kulturális örökség”. Ezzel a tagolással egyetértünk, a kérdéskör további elemzését javasoljuk, a
kidolgozáshoz, értékeléshez szakmai segítségünket felajánljuk.
SKV válasz: Köszönjük.
Országos Környezetvédelmi Tanács
Készült egy az előző ciklusra vonatkozó, a tagországok vidékfejlesztési programját
fenntarthatósági szempontból elemző tanulmány Javasolják figyelembe venni azt, különösen a
magyar anyagra vonatkozó értékelést, mert abból sokat lehet hasznosítani. (Prof. Ijjas)
SKV válasz: Köszönjük a javaslatot.
Az elemzési szempontok között túlsúlyban vannak az általánosak, és viszonylag kevés a
specifikus, bár belátják, hogy ez a műfaj sajátossága is (Prof. Ijjas).
Felmerült az igény a VP egésze mellett, amennyiben van rá lehetőség, és van relevanciája, akkor
a szükségletek és műveleteket érintően készüljön el az elemzést.
SKV válasz: Köszönjük a javaslatot, figyelembe vesszük a készítés során.
A kék/zöld vízzel is foglalkozni kell (Prof. Ijjas).
SKV válasz: Köszönjük a javaslatot, figyelembe vesszük a készítés során.
Mikor láthatják az első végleges változatot. Azt kérdezte, hogy a július első csütörtökén tartandó
tanácsülésre bevihető-e.
SKV válasz: Június közepére várható az SKV egyeztetési változata. Várhatóan bevihető,
jogszabály szerint szükséges is.
Az MTVSZ képviselője megkérdezte, hogy mi a garancia arra, hogy valóban beépülnek majd az
észrevételek.
SKV válasz: Észrevételek hasznosulása részben szakmai, részben politikai kérdés, az SKV
feladata, hogy bemutassa a várható hatásokat, következményeket és javaslatait. A döntés a
programról a Kormányé.
Megjegyezték, hogy a programozás indítása kor lett volna érdemes indítani a stratégiai környezeti
vizsgálatot (a folyamat végén indult az SKV, amikor a programozás már majdnem lezárult).
VM Agrárfejlesztési Főosztály
A 2014-2020 tervezési időszakra szóló, készülő vidékfejlesztési programra vonatkozó Stratégia
Környezeti Vizsgálat tematikájának véleményezése tárgyában az alábbi észrevételeket teszem.
A 3. fejezet első bekezdésében (5. oldal) 2014 januárjára teszi a VP tervezés folyamatának
lezárását, mely folyamat valószínűleg elhúzódik, így a megállapítás nem helytálló.
SKV válasz: Egyetértünk. Javítottuk.
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A 4.2. Környezetvédelemért felelős közigazgatási szervek című fejezetben (13. oldal) megnevezett
Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség megnevezése
megváltozott. A környezetvédelmi, természetvédelmi, vízvédelmi hatósági és igazgatási
feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 481/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet alapján 2014.
január 1. napjától az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség
(OKTVF) elnevezése Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőségre
(OKTF) módosult. A vízügyi igazgatási, valamint a vízügyi hatósági feladatokat ellátó szervek
kijelöléséről szóló 482/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet alapján a Főfelügyelőség a vízügyi
hatáskörökben a feladatellátást az Országos Vízügyi Hatóság, mint jogutód szervezet részére
átadta. Javaslom mindkét szerv partnerként való bevonását a folyamatba.
SKV válasz: Egyetértünk. Javítottuk.
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3. melléklet

Az SKV során megfogalmazott szövegszerű javaslatok

VP 5.0

Respect Kft.,

ÉSZREVÉTELEK, JAVASLATOK 2014. április 22-én
Átfogó hiányosság:
A környezetvédelem mellett nem jelenik meg külön nevesítve a természetvédelem az érintett
részeknél. Azonban a Vidékfejlesztési Program egyik alappillérét képező környezeti/természeti
erőforrások helyreállítása, megőrzése és fejlesztése szempontjából fontos hangsúlyozni a
természetvédelem kiemelt és sok esetben elkülönülten is megjelenő szerepét!
4.1. SWOT (egyes elemek és alátámasztó-helyzetértékelő részek)
SWOT általában:
•
•
•
•

Lehetőség erősségként, erőség lehetőségként jelenik meg (pl. E11, vagy az L30 és L35)
Eltérő szintűek és erősségűek egy-egy szempontot rögzítő megállapítások és rejtett célokat
fogalmaznak meg (pl. erdők feltártsága)
Több esetben nem állapotokat, tényeket, helyzetet, folyamatot rögzít, hanem célt vagy
hiányosságok fogalmazódnak, amelyek nem a SWOT-ba valók, mert ezzel leszűkíti, előre
vetíti, determinálja a megoldás irányait (pl. a REL fejlesztendő)
nem minden elemnél van meg az összhang a program későbbi erre épülő fejezeteivel,
elsősorban a fejlesztési szükségletekkel, illetve az intézkedések leírásával

Amit erősíteni kellene:
•
•
•
•

•
•

•

•

Az erősségek és lehetőségek együttes kihasználása, illetve a veszélyek kezelése, negatív
hatásainak mérséklése erősíthető a programban.
Főként a környezeti, társadalmi és fenntarthatósági SWOT szempontok tekintetében a
tartalmi, beavatkozási szintek (DPSIR) SWOT eredményeire alapozott kialakítása
fejlesztendő
Jó kormányzás intézményi (monitoring, MVH, MNVH hálózati együttműködési, táji-területi
együttműködési) szempontjai, jó példái fejlesztendők,erősítendők
ökoszisztéma szolgáltatások jelentőségét csak a mezőgazdaság mint felhasználó szempontjából
említi; a mező- és erdőgazdasági művelésű területek nyújtotta ökoszisztéma szolgáltatásokat nem
emeli ki, a szélesebb körű társadalmi hatásaira sem tér ki; viszont későbbi 8. Kiválasztott
intézkedések leírása fejezetben már több intézkedésnél is hivatkozik erre, pl. agrárkörnyezetgazdálkodás, erdőterületek fejlesztése, erdő környezetvédelem, nem termelő beruházások
támogatása, zöldturizmus, közösségi energiaigény fedezése, fenntartási tervek és tanulmányok
készítése, környezettudatosság növelése, stb.
agrár-szaktanácsadás ágazati eltérőségeit és szervezeti sajátosságait nem jeleníti meg kellő
hangsúllyal
az ökológiai termesztés, illetve a jó minőségű/beltartalmú élelmiszer előállítást megalapozó jó
általános talajállapot és klímatikus illetve általános környezeti viszonyok közötti pozitív összefüggést
erősebben kellene megjeleníteni
melléktermék-hulladék hasznosításánál, kiemelten a-megújuló energiánál előremutató lenne a
lokális és kisléptékű lehetőségek kiemelése (intézkedés is épül rá: pl. Kisméretű infrastruktúra
fejlesztés a vidéki térségekben)
zöldturizmus, falusi turizmus szerepével nem foglalkozik kellő mélységben (pl. ökoszisztéma
szolgáltatások)
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•

Kontextus indikátor: 35. Mezőgazdasági élőhelyekhez kötődő madárfajok (FBI): a megadott régebbi
(2008.) adat értéke nem támasztja alá megfelelően a SWOT vonatkozó részeit, illetve a fejlesztési
szükségleteket és intézkedéseket – frissebb adat is rendelkezésre áll, javasolt ennek a használata

Hiányzó ERŐSSÉG és számos hazai stratégia (2012-20 National Rural Development
Strategy), kutatás által alátámasztott jellemzők:
•
•
•
•
•
•
•
•

Nemzetközi összehasonlításban kiemelkedő értéket képviselő természeti értékek
Egyedi Pannon biogeográfiai régió
Sokszínű, mozaikos, kulturális és természeti értékekben is gazdag táj
Agrártermelési, természetkímélő gazdálkodási hagyományok
Gyenge, de még létező gazdaközösségek
Hagyományos nemzeti élelmiszerek és konyha, speciális táji ízvilág
Közösségfejlesztésre felkészült szakember gárda,
Kevés ,de létező példaértékű vidékfejlesztési közösség, jó gyakorlatok, példaértékű
tájszintű együttműködési megoldások (LEADER és Natúrpark közösségek)

Hiányzó GYENGESÉG és számos hazai stratégia (2012-20 National Rural Development
Strategy), kutatás által alátámasztott jellemzők:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Élelmiszer-feldolgozás mellett a hazai adottságok kihasználásához nélkülözhetetlen agrárkörnyezetgazdálkodás tanácsadási rendszer sem működik gyakorlatilag
Fejlesztések céljait szeme előtt tartó, a kedvezményezettek felkészítését segítő, proaktív
szemlélet helyett a szankcionálásra (reaktív), ellenőrzésre építő kifizetői intézményrendszer
(MVH)
A különböző fejlesztéspolitikai rendszerek, tervek egymással és a szakmai rendszereknek
nem megfelelő az összehangolása
A táji, térségi és birtok szintű együttműködések gyakorlata és rendszere nem alakult ki,
szét szabdalt, versengő vidéki fejlesztések
A táji és ökológiai adottságokat figyelmenkívül hagyó gazdálkodás, az alkalmazkodás jó
gyakorlata nem terjed, talajt, vízket és a biológiai sokféleséget károsító művelési gyakorlat
Csökken a mezőgazdaság élőmunka igénye, népességeltartó képessége
Magas vidéki munkanélküliség, alacsony fokú helyi aktivitás
A mezőgazdaság és a vidék nem vonzó a fiatalok számára
Alacsonyfokú a diverzifikáció
Alacsony szintű helyi termelés, feldolgozás és értékesítés
A vidék és a város korábbi szoros kapcsolatának átalakulása, nemcsak a termelés,
fogyasztás, hanem a társadalmi és kulturális kapcsolatok tekintetében is

Az alábbi szempont kiemelkedő jelentőségű a VP szempontjából, amely kezelésére teszünk
javaslatot, ugyanakkor az ÖBKI anyagival alá kellene támasztani a VP-ben is, mivel egy alapvető
szükségletet rejt.
A hazánkban előforduló 46 közösségi jelentőségű élőhely 83,3%-ának állapota
kedvezőtlen. Valamennyi tagállam közül ez a legrosszabb arány.
Hiányzó LEHETŐSÉG és számos hazai stratégia (2012-20 National Rural Development
Strategy), kutatás által alátámasztott jellemzők:
•
•
•

Tájszintű együttműködések, helyi közösségek együttműködésén alapuló fejlesztési
modellek (natúrpark, clld, LEADER, város-vidék) felértékelődése a fenntarthatóság,
gazdasági életképesség, népességmegtartás és a reziliencia szempontjából is
Egyre több magasan képzett ember választja állandó lakóhelyéül a vidéki településeket
Vannak fiatalok, akik a vidéki életet és a gazdálkodást választják

124

2014 2020 Vidékfejlesztési Program stratégiai környezeti vizsgálat egyeztetési anyaga

•
•
•

egyre jelentősebb fogyasztói igény a GMO mentes mezőgazdasági termékekre, az ország
GMO mentessége fontos piaci versenyelőnyt jelent, a GMO mentességben Ausztria és
Horvátország is partnerünk, csatlakoztunk a GMO-mentes Alpok-Adria kezdeményezéshez
Növekvő társadalmi igény a jó minőségű hazai termékek, illetve a biotermékek iránt, a
környezeti tudás, az információk iránti igény, a környezettudatosság társadalmi szinten való
erősödése
A szociális gazdaság, helyi termékek, helyi piac, közösség által támogatott mezőgazdaság
stb.) esetében egyre erősödő európai és globális igény

Továbbá:
•
•
•
•

L30 erősség nem potenciál, mert belső jelenlévő érték, amely ugyan kihasználatlan, de
jelen van és külső lehetőségekre építve fejleszthető
L35 szintén erősség inkább
L27-hez javaslat: vízkímélő technológiák fejlettsége és elérhetősége javul
L4 és L5 pontosításra szorul

Hiányzó VESZÉLY és számos hazai stratégia (2012-20 National Rural Development
Strategy), kutatás által alátámasztott jellemzők:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

az infrastruktúra és a beruházások növekvő területigényei, a termőföldek végleges
mezőgazdasági művelés alóli kivonása
a takarékos és hatékony erőforrás használat szempontjainak mellőzése, a táji
alkalmazkodás szempontjainak figyelmen kívül hagyása
a társadalmi és térbeli egyenlőtlenségek növekedése
a támogatási rendszer piactorzító, egyenlőtlenségeket erősítő negatív hatásai
a támogatási rendszer növekvő adminisztrációja
szürke- és feketegazdaság nagysúlya
Élelmiszerbiztonsági kockázatok erősödése
energiacélú felhasználási igény növekedése a növénytermesztés, erődgazdálkodás és a
biomassza vonatkozásában
A magyar határnak csaknem 50 %-án (Szlovákia, Románia) nem tiltott egyes GMO-fajták
termesztése
Magyarország és a Kárpát-medence GMO mentességének elvesztése

4.2. Fejlesztési szükségletek
-

a mező- és erdőgazdálkodás nyújtotta ökoszisztéma szolgáltatások és azok helyreállításánakmegőrzésének-fejlesztésének fontossága nem jelenik meg elég hangsúlyosan és részletesen
(viszont az intézkedésekben már több helyen is megjelenik)

-

melléktermék-hulladék, kiemelten a megújuló energia lokális és kis üzemméretű hasznosításának
fejlesztési igénye nem jelenik meg (az intézkedéseknél viszont már igen: pl. Kisméretű infrastruktúra
fejlesztés a vidéki térségekben)

-

16.: erdők feltárásának, erdészeti utak fejlesztési szükségszerűségének indoklásánál
ellentmondásos (egyoldalúan beállított) a társadalom támasztotta ökológiai igényekre hivatkozni,
hasonlóan a környezeti (fenntarthatósági) előnyökre; ezekkel kapcsolatban ellentétes (negatív)
hatások is felléphetnek

-

22.: erdők ökológiai értékének erősítését nem szolgálja egyértelműen a megadott fejlesztési
szükséglet (ezzel nem indokolható), helyette inkább az ökoszisztéma szolgáltatás erősítésére
kellene hivatkozni

-

27., 28., 29., 30. és 37.: a környezetbarát fogalom mellett célszerű és indokolt lenne (a SWOT
alapján is) a természetkímélő jelleget is nevesíteni, utalva annak sajátos és célzott megoldásaira
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-

a gyeptelepítés illetve az extenzív hasznosítású gyepesítés, az ilyen irányú művelési ág váltás
valamint a legeltető állattartás fejlesztésének (SWOT-ban is több ponton) alátámasztott szükséglete
és kapcsolata nem jelenik meg nevesítve egyik érintett fejlesztési témakörnél sem (pl. 27-30, 32.,
45.); fejezetbéli hiányukat igazolja a megjelenésük pl. az alintézkedéseknél és műveleteknél
(16.5.1., 4.4.2.)

(3) Termelői és szolgáltatói oldal szakmai felkészültségének
továbbképzési rendszer megújítása.
Lefedett prioritások/fókuszterületek:
·
Lefedett prioritás/fókuszterületek: 1A, 1C
Lefedett átfogó célkitűzések:
·
Lefedett átfogó célkitűzések: Környezet, Klíma, Innováció
Szükséglet leírása:

javítása,

szakmai

A szakmai tudás gyors és folyamatos megújulása szükségessé teszi a szakmai továbbképzések
megújítását. A termelői és szolgáltatói szektor versenyképességét alapjaiban határozza meg a meglévő
tudásszint minősége, azaz korszerűsége, alkalmazhatósága, mélysége. A továbbképzéseknek ki kellene
terjednie az eddig, agrár területen képzési hiányterületnek számító vállalkozási és együttműködési
kompetenciák erősítésére is. A szakmai továbbképzésben résztvevőknek átadott tudás pozitívan hat a
fogyasztói oldalra is, mivel közvetlen hatásként az új, többlet tudás emeli a termelés, szolgáltatás minőségét.

Megjegyzés:
Kiemelt fontosságú terület, melyhez javasoljuk bevonni a VM szakmai irányítása alá tartozó
mezőgazdasági- és élelmiszeripari szakképző iskolai hálózatot, azok képzési kapacitásaival és a
gyakorlati oktatást végző tanüzemeivel.
(5) Agrár-tudásközpontok megerősítése a vidéki területeken, az érintettek mind teljesebb
körű bevonásával.
Lefedett prioritások/fókuszterületek:
·
Lefedett prioritás/fókuszterületek: 1A, 1C
Lefedett átfogó célkitűzések:
·
Lefedett átfogó célkitűzések: Környezet, Klíma, Innováció
Szükséglet leírása:
Az agrárszektor hagyományosan alacsony innováció képességének emelése a teljes szektor
versenyképességét meghatározza. Az újítások koncentrálódása az innováció központokban és alacsony
kisugárzása a vidéki térbe hátráltatja a fejlődést. Az innovációk terjedési közegének fejlesztése, a
tudásáramlási mechanizmusok erősítése a tudásközpontokból a gyakorlati alkalmazók között, elősegíti az
agrárvállalkozások és magának a termelésnek a korszerűségét. A tudományos központok mellett a térségi
szereplők együttműködésére, felelősségére, önállóságára alapozott a agrár és agrár-környezeti
tudásközpontok létrejöttének az elősegítése, beleértve a klímareziliencia és a tájgazdálkodás speciális és
átfogó területeit is.

Megjegyzés:
A (3) prioritásnál említettekhez hasonlóan itt is javasoljuk a VM szakmai irányítása alá tartozó
agrár-szakképző központok és szakiskolák bevonását és fejlesztését, annak érdekében, hogy az
iskolarendszeren kívüli oktatáson és tudástranszferen keresztül hozzájáruljanak a lehető legjobb,
legkorszerűbb technológiák meghonosításához, elterjesztéséhez a mezőgazdasági és
élelmiszeripari szektorban.
(6) Az információs és kommunikációs technológia elérhetőségének és használatának
növelése
Lefedett prioritások/fókuszterületek:
·
Lefedett prioritás/fókuszterületek: 1A, 1C
Lefedett átfogó célkitűzések:
·
Lefedett átfogó célkitűzések: Környezet, Innováció
Szükséglet leírása:
A vidéki területek informatikai alapellátottsága kiépült, azaz a települések 97%-án az internet elérhető,
azonban mindösszesen csak 2,5 millió lakos veszi azt igénybe, mivel a kistelepüléseken a település határig
kiépített hálózat önmagában nem biztosítja a háztartások számára a gazdaságos hozzáférést. illetve mert a
felnőtt és időskorú lakosság nagyobb részének nincsen alapvető felhasználói szintű ismerete sem.
Jelentősebb elmaradás tapasztalható továbbá a szélessávú eszközök felhasználásában. Az átlagosnál jóval
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alacsonyabb az internethasználók aránya, amit csak részben mérsékel a mobilinternet-használat
elterjedése. A hazai felnőtt lakosság 40%-a digitálisan írástudatlan, különösen jellemző ez a kistelepülésen
élőkre.

Megjegyzés:
Fontos megemlíteni, hogy ennek a prioritásnak vannak fenntarthatósági szempontjai is: az
információk és szolgáltatások széleskörű vidéki elérésével, csökkenhet az azokhoz történő
hozzáférés által indukált közlekedési emisszió, környezetterhelés is.
(7) Fogyasztói tudatosság, környezettudatosság növelése
Lefedett prioritások/fókuszterületek:
·
Lefedett prioritás/fókuszterületek: 1A
Lefedett átfogó célkitűzések:
·
Lefedett átfogó célkitűzések: Környezet, Klíma
Szükséglet leírása:
A környezeti tudatosság a fogyasztóknál alacsony, jellemzően nem szempont a megvásárolt termékek,
szolgáltatások előállításának, igénybevételének környezeti hatása. Szükséges a tudatosság emelése a helyi
gazdaságfejlesztés érdekében, amely így nagyobb fogyasztói rétegre támaszkodhat, de egyben
kényszerítve lesz a magasabb környezeti értékeknek való megfelelésre. A magasabb fogyasztói elvárások
magasabb termelési minőséghez vezetnek. A fogyasztói tudatosság növelése mellett a gazdálkodói, temelői
környezettudatosság erősítése szükséges, illetve a termékek előállítási folyamataival és termesztési helyével
kapcsolatos környezeti információk megosztása, hozzáférhetőségének biztosítása szükséges.

Megjegyzés:
A prioritás célkitűzései világosak, fenntarthatósági szempontból maximálisan támogathatóak. A
fogyasztói és környezeti tudatosság növelésére számos módszert lehet és kell is alkalmazni, és
nem csupán egy célcsoportja van a problémának, hanem a társadalom széles körét kell
megcélozni. A tudatosság emelésének egyik legfontosabb terepe azonban az oktatási
rendszerebe, kerettantervbe, helyi tantervekben történő beépülés kellene hogy legyen. Igazából a
fogyasztói- és környezettudatosság megteremtése és növelése akkor lesz hosszú tavon
fenntartható és biztosított ha a korai életszakaszban találkoznak a gyerekek azokkal az
információkkal, élményekkel amelyek később megalapozzák a hazai, egészséges élelmiszerekkel
kapcsolatos igényeiket. Számos olyan – korábban meglévő – nevelési elem tűnt el az iskolák
életéből az utóbbi évtizedekben, amelyek a fogyasztói- és környezettudatosság kialakulásának
irányába hatottak (iskolai tankert, környékbeli gazdaságok látogatása, stb.).
(8) Technológiai fejlesztés a kertészeti és állattenyésztési ágazatokban.
Lefedett prioritások/fókuszterületek:
·
Lefedett prioritás/fókuszterületek: 2A, 5D
Lefedett átfogó célkitűzések:
·
Lefedett átfogó célkitűzések: Innováció, Klíma, Környezet
Szükséglet leírása:
Az állattenyésztés és a kertészet mezőgazdaságon belüli nettó beruházási arányából, valamint az ágazat
pénzügyi eredményeiből egyértelműen kiolvasható az alágazatok gyenge versenyképessége. A
versenyképesség, valamint a hatékonyság javítása megköveteli az alágazatok technológiai- és
eszközellátottságának fejlesztését. A két ágazat gyenge versenyképessége az évek alatt a mezőgazdaság
teljes kibocsátásában betöltött szerepének zsugorodásához vezetett, mellyel kedvezőtlen arányeltolódások
alakultak ki a hazai agrártermelésben.
A két alágazat fejlesztését azonban nem csak a gyenge mutatók teszik indokolttá, hanem a jó minőségű
magyar árualap iránti növekvő kereslet is. A magyarországi belső fogyasztás nyitott a hazai hús- és
kertészeti termékekre, továbbá az exportpiacok részéről is erősödő kereslet mutatkozik a magyar termékek
iránt. Az állattenyésztési ágazatok és a kertészet versenyképességének javulása tehát kedvező hatást
gyakorol a teljes élelmiszergazdaságra, technológiai fejlesztéssel kielégíthető a hazai élelmiszeripar
mennyiségi és minőségi alapanyag-szükséglete, továbbá bővíthető az exportpiaci részesedés is. Mindkét
alágazat jelentős munkaerő-igénnyel jelenik meg, így az állattenyésztés és kertészet fejlesztése,
kapacitásának növelése kedvezően befolyásolja a foglalkoztatás alakulását is. Az állattenyésztés esetében
a környezetvédelmi előírásoknak megfelelő trágyakezelési és -elhelyezési technológiák megvalósítása
elodázhatatlan szükséglet. E kötelezettség teljesítése különösen a kisebb állattartó telepeken jelent
problémát. A környezetvédelmi előírásoknak megfelelés mellett a környezeti megtakarítások más termelői és
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szolgáltatói szektorban elért eredményeinek, jó gyakolratainak átvétele, adaptálása szükséges a technológia
és versenyképesség fejlesztése érdekében.

(9) A vizilétesítmények vízfelhasználás hatékonyságának javítása, korszerűsítése az
öntözőberendezések felújítása, valamint a melioráció ösztönzése.
Lefedett prioritások/fókuszterületek:
·
Lefedett prioritás/fókuszterületek: 5A
Lefedett átfogó célkitűzések:
·
Lefedett átfogó célkitűzések: Innováció, Klíma, Környezet
Szükséglet leírása:
Magyarország jelentős felszíni és felszín alatti vízbázisokkal és -készletekkel rendelkezik, továbbá jelentős
az országon átfolyó víz mennyisége is. Ennek ellenére az öntözött területek aránya messze elmarad az EUs országokétól. A mezőgazdaságilag művelt terület méretéhez viszonyítottan csekély az öntözött területek
aránya, mely részben a vizilétesítmények rossz hatékonyságának, műszaki-technológiai lemaradásának
köszönhető. A klímaváltozás okozta aszályos-, illetve belvizes évek megkövetelik a megfelelő vízelvezetés
és vízvisszatartás biztosításának, valamint az öntözéses gazdálkodás fejlesztésének szükségességét. A
csatornarendszereket és víztározókat, a szivattyútelepeket, valamint a kapcsolódó műtárgyakat megfelelő
állapotba kell hozni annak érdekében, hogy a mennyiségileg jónak tekinthető felszíni vizek a táblák
közelében öntözésre felhasználhatóak legyenek. Fejlesztési igény mutatkozik az öntözőberendezések iránt,
valamint a felhasznált víz és energia mennyiségének csökkentése érdekében modernizálni szükséges a
meglévő, a gazdálkodók tulajdonában lévő öntözőberendezéseket is.
Az öntözéshez és a vízgazdálkodáshoz szorosan kapcsolódik a melioráció és a a dombvidéki
erózióvédelemmel. Elsősorban a szőlő- és gyümölcsültetvények szerkezetátalakítása és korszerűsítése, a
kedvezőbb fekvésű, jó adottságú termőterületek termesztésbe vonása érdekében segíteni kell a dombvidéki
területek meliorációs beavatkozásait. E célok megvalósítása hozambiztonságot, a versenyképesség és a
minőség javulását idézheti elő. A táji adottságok és klímaviszonyok figyelembevételére van szükség a
gazdálkodási gyakorlat és az öntözés, melioráció kialakítása során, annak érdekében, hogy a termesztési
kultúra választás és a művelési módszerek fejlesztése, megválasztása során a szükséges mennyiségű víz
megtartása biztosítható, és a talaj termőrétegének elmosása megakadályozható legyen.

Megjegyzés:
A vizilétesítmények és az öntözés fejlesztése valóban kiemelkedő jelentőségűek az
agrárgazdaság hatékonyságának és termelőkapacitásának növelése céljából. A tervezés során
figyelembe kell venni azt is, hogy a korábbi, ma már nem hasznosított vizilétesítmények
maradványain sok helyen a biodiverzitás szempontjából nagy értékű élővilág alakult ki, sok
esetben az agrártájon belül ezek egyfajta ökológiai refúgiumként működnek (felhagyott halastavak,
tározók; előrehaladott szukcessziós stádiumú csatornák, stb.). Fel kell készülni ugyanakkor azokra
a típusú konfliktusokra is ezekkel a létesítményekkel kapcsolatban, amely a természetvédelmi
célok és jogszabályoknak történő megfelelés és gazdasági érdek között feszül a rendszerekből
történő vízkivétel mértéke és ideje kapcsán.
(13) A mezőgazdaság energiafelhasználás hatékonyságának javítása épületenergetika és a
technológiai berendezések fejlesztése által.
Lefedett prioritások/fókuszterületek:
·
Lefedett prioritás/fókuszterületek: 5B
Lefedett átfogó célkitűzések:
·
Lefedett átfogó célkitűzések: Innováció, Klíma, Környezet,
Szükséglet leírása:
Magyarországon a mezőgazdasági épületek jó része elavult, felújításra szorul. A gazdaságok/vállalkozások
termelési költségeinek jelentős részét az energiaköltségek teszik ki. Szükségessé vált tehát a
mezőgazdasági épületek és a beépített technológiák energiahatékonyságának javítása a termelési költségek
csökkentése, ezáltal az üzemek versenyképességének és hatékonyságának javítása érdekében. Fontos
szempont az energiakorszerűsítésnél, hogy az úgy csökkenti a termelési költségeket, hogy közben nem
teszi szükségessé a foglalkoztatás csökkentését, tehát nem váltja ki a kézimunkát. Az épületenergetikai és
technológiai korszerűsítésnek nemcsak gazdaságossági előnyei vannak, hanem az éghajlatváltozás
mérséklése szempontjából is fontos fejlesztési prioritás. Az energiakorszerűsítés tehát kiemelet eszköz a
fenntartható agrárgazdaság megteremtésében.
A mezőgazdasági épületenergetikai fejlesztés magába foglalja az épületgépészeti modernizáció mellett
többek között az épületek szigetelését, a nyílászárók felújítását, cseréjét, energiaernyők és árnyékolók
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beépítését, a fűtés korszerűsítését. Magyarországon a földrajzi adottságok lehetővé teszik a geotermikus
energia hasznosítását,a megújuló energiaforrások fejlesztésén keresztül, termálenergia használatára,
valamint termálkutak korszerűsítésére, a kinyert termálenergia felhasználás hatékonyságának növelésére,
illetve a mezőgazdasági melléktermékekből nyerhető energia felhasználási lehetőségeinek fejlesztésére
széleskörű igény mutatkozik.

(14)
A vidéki lakosság helyben tartása a mezőgazdasági kiegészítő tevékenység
erősítésével
Lefedett prioritások/fókuszterületek:
·
Lefedett prioritás/fókuszterületek: 2A
Lefedett átfogó célkitűzések:
·
Lefedett átfogó célkitűzések: Környezet,
Szükséglet leírása:
A vidéki térségekben a foglalkoztatási lehetőségek szűkössége, az egyéb térségekben elérhetőnél
jóval alacsonyabb bérek a vidéki gazdaság és társadalom leszakadását okozzák, ami
elvándorlással, elöregedéssel fenyeget. A munkanélküliség ugyanakkor azokban a
kistérségekben, megyékben ér el kimagasló értéket, ahol a kézimunkaigényes mezőgazdasági
tevékenységek végzésére az adottságok jók, sőt komoly hagyományokkal, tudásbázissal is
rendelkeznek. A mezőgazdasági tevékenység fejlesztését, beruházásait bizonyos üzemméret,
életképességi határ alatt nem ösztönözte a korábbi vidékfejlesztési program. A helyben termelt és
a kézműves, illetve magas minőséget képviselő élelmiszerek iránt megnövekedett fogyasztói
kereslet, a termelői piacok népszerűsége és az e területeken kibontakozó együttműködések
megfelelő alapot és hátteret jelenthetnek a kisüzemi mezőgazdasági tevékenység bővítéséhez,
diverzifikációjához, megerősítéséhez. A kisüzemek stabil árutermelővé válása növelheti a
foglalkoztatást, különösen a munkaerőpiacon hátrányos helyzetűnek számító nők esetében
javíthatja a kiegészítő jövedelemszerzés esélyét,hozzájárulva ezáltal a vidéki lakosság helyben
maradásához.
Megjegyzés:
A prioritás számos tevékenységet néven nevez (helyi piacok fejlesztése, kézműves élelmiszerek
készítése, stb.). Javasoljuk a felsorolást kiegészíteni az agroturizmussal, mely szintén
nagymértékben hozzájárulhat a helyi népesség életkörülményeinek javításához, a vidék
népességmegtartó funkciójához. Az agroturizmusban jelentős potenciál van Magyarországon,
fejlesztésével egyben növelhető a környezeti és fogyasztói tudatosság is (8. proiritás) a hazai, jó
minőségű élelmiszerekkel kapcsolatban.
(15) Fiatal gazdálkodók célzott segítése a gazdálkodói generációváltás érdekében.
Lefedett prioritások/fókuszterületek:
·
Lefedett prioritás/fókuszterületek: 2B
Lefedett átfogó célkitűzések:
·
Lefedett átfogó célkitűzések: Szükséglet leírása:
A gazdálkodói korszerkezetet kedvezőtlen tendenciájú, a fiatal gazdálkodók aránya alacsony, a gazdálkodói
réteg öregedése folyamatosan növekszik. Az elmúlt 10 évben 5 évvel emelkedett az átlagkor a gazdálkodók
között. Amennyiben nem kapcsolódnak be elégséges mértékben fiatalok a gazdálkodásba, a mezőgazdaság
humán feltételei nem lesznek megfelelően biztosítottak. A jövő fenntartható mezőgazdaságának
megteremtéséhez, biztosításához az egyik legfontosabb szakmapolitikai feladat a mezőgazdaságban
szakember és gazdálkodói utánpótlásának biztosítása, a fiatalok életképes gazdálkodóvá válásának
segítése, a fiatal gazdák támogatása. A magyar táj változatossága és értékgazdagsága szempontjából
különösen lényeges annak a gazdálkodói tudásnak az átadása, amely generációk (apa és fia) között
valósulhat meg és biztosíthatja a táji, klimatikus adottságokhoz való alkalmazkodást a gazdálkodás során. A
generációk közötti tudásátadás fejlesztése szükséges a generációválátás során.

(16) Fenntartható erdőgazdálkodási módokra való áttérés ösztönzése az erdők feltártsága,
erdészeti utak fejlesztése által
Lefedett prioritások/fókuszterületek:
·
Lefedett prioritás/fókuszterületek: 2A
Lefedett átfogó célkitűzések:
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·
Lefedett átfogó célkitűzések: Környezet
Szükséglet leírása:
Magyarország művelt területeinek az első sorban erdőgazdálkodást szolgáló utakkal való
feltártsága 8,86 fm/ha, a szomszédos, velünk hasonló fejlettségű, vagy fejlettebb EU
tagországokban ez a mutató 25 – 60 fm/ha. A hazai fejlesztéspolitika az elmúlt 20 évben nem
indított célzott fejlesztési programot e területen, miközben mind a tulajdonviszonyokban több mint
50%-os változás állt be. Ezzel egyidejűleg a fenntartható, természet közeli erdőgazdálkodási
módokra való áttérés egyik alappillére is a megfelelő sűrűségű és minőségű feltáró úthálózat, egy
ökológiailag orientált erdőgazdálkodásban az első erdőművelési művelet az útépítés. Megjegyzés:
Ez a mondat nem igaz ebben a formában. A feltárás szükségessége és EU átlaghoz viszonyítása
sorána a hazai erdők természetességét és kiterjedtsége révén a külünböző EU és hazai szinten
védett fajok jelenlétét, illetve az erdőterüeltek külünbüző rendeltetését is célszerű figyelembe venni
(védelmi, rekreációs és termelési). A címben szereplő fenntarthatóság is a gazdálkodás és nem az
erdők ökológia fenntarthatóságára utalhat.
Az erdőgazdálkodási feltárásba befektetett tőke megtérülési ideje lényegesen hosszabb az egyéb
beruházások megtérülési idejénél, a közelítési távolságok csökkenéséből és a járművek üzemköltségének
csökkenéséből nem származik akkora közgazdasági előny, amellyel a feltáró hálózat létesítése indokolható.
Ugyanakkor ennek hiányában a faanyagot elszállítása vagy a faanyag megtermelésének önköltsége
jelentősen emeli a termelési költséget, rontja a versenyképességet. Továbbá a társadalom erdővel szemben
támasztott ökológiai és közjóléti igényeinek jelentős része olyan immateriális szolgáltatásként jelenik meg,
amely nem piacosítható. Ezeket az infrastrukturális igényekhez sorolható követelményeket is az
erdőgazdálkodásnak kell kielégíteni, ami állami feladatként csak támogatással elégíthető ki.

Megjegyzés:
A fenntartható erdőgazdálkodási módszerek alkalmazása nagyon nagy jelentőséggel bír a
környezetileg érzékeny területeken, és különösen az olyan adottságú erdőkben, ahol a letermelő,
tarvágásos módszerek irreverzibilis változásokat okozhatnak a (pl. talajerózió). A fenntartható
erdőgazdálkodásra való áttérés valóban feltételez egyfajta erdészeti infrastruktúra-fejlesztést a
feltáró utak létesítésén keresztül, de nem szabad figyelmen kívül hagyni azt a tényt sem, hogy
ezzel az erdei ökoszisztémák sérülnek, az erdei élőhelyek fragmentálódnak. Ez a fragmentációs
hatás károsíthatja az ökológiai folyosókat, utat nyithat az invazív fajok terjedésének és még
számos környezetileg negatív hatással járhat. A megvalósítás során ezért körültekintően kell
kijelölni a létesítendő erdei útvonalhálózatot, mindenkor figyelembe véve a lehetséges negatív
környezeti következményeket.
(17) Az erdőgazdálkodás biológiai alapjainak biztosítása kiemelten a védett és magas
természetességű erdőkben.
Lefedett prioritások/fókuszterületek:
·
Lefedett prioritás/fókuszterületek: 4A
Lefedett átfogó célkitűzések:
·
Lefedett átfogó célkitűzések: Környezet
Szükséglet leírása:
Az erdőgazdálkodás tartamos földhasználati és gazdálkodási mód, ezért annak mind biológiai
alapjai, mind gazdasági és közjóléti funkcionális fenntarthatósága szempontjából a fejlesztési
beavatkozásoknak is hosszú távra célzottaknak, komplexeknek, kiszámíthatónak és
ösztönzőeknek kell lenniük. A klímaváltozás jelentős és egyre fokozódó biotikus és abioiotikus
kockázatokat hordoz. Ezek részben eseményszerű károkozások, részben olyan folyamatok,
amelyekhez való alkalmazkodás, illetve az ökológiai potenciál fenntartása hosszú távú
fejlesztéspolitikai beavatkozások nélkül nem megoldható. A biodiverzitás megőrzése mind az
erdők gazdálkodási, mind környezeti szolgáltatási és közjóléti funkciói szempontjából elsődleges
fontosságú. A klímaváltozáshoz való alkalmazkodás kulcskérdése az erdők területi növelése
mellett a tudatos erdő-környezetvédelmi gazdálkodási módok elterjesztése, valamint a fafajok
adaptációs készségének növelése, egyes területeken az erdőtípus, fafaj-összetétel, illetve
gazdálkodási mód természetközeli irányba történő megváltoztatása az erdő ökológiai
stabilitásának érdekében tett intézkedésekkel. Megjegyzés: Ennek igényét az EU Biz. is szóvá
tette már több esetben az értékesebb erdők NATURA 2000 területek esetében kiemelten.
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(19) Az erdő-potenciál megőrzése és helyreállítása a talaj- és erózióvédelmet szolgáló
erdőgazdálkodási módok ösztönzése révén.
Lefedett prioritások/fókuszterületek:
·
Lefedett prioritás/fókuszterületek: 4C
Lefedett átfogó célkitűzések:
·
Lefedett átfogó célkitűzések: Környezet
Szükséglet leírása:
Az erdőgazdálkodás fenntartható biológiai alapjai, alkalmazkodás a klímaváltozás hatásaihoz.
Ennek megfelelően cél a gazdálkodási módok talajkímélő kombinálása, fokozatos áttérés a
folyamatos erdőborítást biztosító gazdálkodási módokra. Megjegyzés: Ez nagyon fontos és jó irány
környezeti szempontból!!! A talaj- erózió védelmet biztosító gazdálkodási módra való fokozatos
áttérés biztosítja a meglévő erdőpotenciál fenntartását és egyes helyeken a visszaállítását. Az
erdőgazdálkodás így a talaj- és erózióvédelmem keresztül hozzájárul a fenntartható
ökoszisztémák kialakításához, a magasabb környezeti állapotok kialakulásához.
(20) Erdőgazdálkodási funkciók fenntartható fejlesztése, erdei haszonvételek körének és
hozzáadott értékének bővítése.
Lefedett prioritások/fókuszterületek:
·
Lefedett prioritás/fókuszterületek: 5C, 6B
Lefedett átfogó célkitűzések:
·
Lefedett átfogó célkitűzések: Innováció
Szükséglet leírása:
Hazánkban a megújuló energia-termelés elsődleges forrása az erdei fa (79%), részaránya jelentős
mértékben meghaladja mind az EU átlagot, mind a hasonló adottságokkal rendelkező
tagállamokét. Ez a forrás ugyanakkor fenntartható, mivel az élőfa-készlet folyamatosan, évi 5 millió
bruttó m3-el növekszik. Megjegyzés: Környezeti szempontból rendkívül kockázatos irány az itt
megfogalmazott szándék. Az erdei faanyag energetikai célú felhasználása jelentős mértékben
túlzó (ahogy látszik az EU átlághoz viszonytva is), mivel az erdők egyre fiatalabb koru letermelését
okozhatja, illetve kiszorítja a környezetvédelmi szempontból sokkalta jelentősebb erdő- és
mezőgazdasági melléktermék, hulladék felhasználásával előállítható energiát, energiatermelési
módokat.
Ugyanakkor a felhasználás jelentős mértékben ma még erőművi jellegű, ahonnan további költség
árán kerül a végső felhasználókhoz, az egyéb forrásból származó energiahordozókkal azonos
kiskereskedelmi áron. Ugyanakkor a fa és egyéb erdőgazdálkodási maradék az ország döntő
részén helyi erőforrásként tekinthető, mivel az zömmel 30 km-en belül kitermelhető, illetve
megtermelhető. Emellett a sziget-üzemű alternatív törpe-erőmű technológiák is gyorsan fejlődnek,
így gazdaságosságuk, megtérülésük is egyre javul. A helyi biomasszára erdő-, de főként
mezőgazdasági melléktermékre, hulladékra Megjegyzés: Erre külön intézkedést javasolunk, mivel
egyrészt számos olyan terület van (pl. becserjésedő gyepek, kaszálatlan területek), ahol az
elhagyatottság és a természetvédelmi előírások (késői kaszálás okán beltartlami értékében
csökkent széna) miatt nem hasznosul az előálló biomassza. Másrészt erdő- és mezőgazdasági
melléketermékek és hulladékok felhazsnálása jelentős mértékben kihasználatlan hazánkban,
holott a technológia már évtizedek óta kidolgozott és alkalmazott számos országban. Harmadrészt
a vidéki térségek energiafüggősége is mérsékelhető, sőt saját bevétele lenne növelhető. Az
elsődlegesen erdei fára épülő helyi megújuló energiatermelés nem felel meg több szempontból a
fenntarthatóság környezeti, gazdasági és társadalmi szempontjainak sem.
alapozott megújuló energetikai hasznosítás növelésének legfőbb előnye a térségben maradó teljes
erőforrás- és tőkeáram, továbbá a kiszámíthatóság. Emellett az erdőgazdálkodáshoz kapcsolódó, továbbá
az erdei termékek elsődleges feldolgozását célzó tevékenységek is jellemzően elláthatók a helyi mikro- és
kisvállalkozások vagy akár közösségi gazdaságok bevonásával. Az erdőgazdálkodással összefüggő
termékek diverzifikációja, illetve a hozzáadott érték növelése jelentős tartalékokkal rendelkezik a vidéki
gazdaság szereplői számára.

Megjegyzés:
Az erdészeti termékek diverzifikációja fontos cél, ezzel az ágazat gazdaságossága, a
foglakoztatás jelentősen növelhető. Fel kell hívni viszont arra a tényre a figyelmet, hogy az erőművi
célú erdészeti biomassza-termelés felé történő elmozdulás óhatatlanul magával hozza a
faállomány szerkezetének megváltozását is. Ez a változás nem az őshonos fajokból álló,
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természetes jellegű erdőtársulások, erdőállományok felé mutat, hanem a vágásérettséget gyorsan
elérő erdészeti ültetvények felé. Ezek a típusú állományok ökológiailag jóval alacsonyabb
értékűek, és számos problémát felvetnek a fenntarthatóság szempontjából. Különösen aggasztó
az a tendencia, amikor a vágásérettséget elérő, letermelt őshonos fajokból álló erdőállomány
helyére kerülnek telepítésre ilyen erdészeti ültetvények.
(21) Az ország erdőborítottságának és fásított területeinek növelése.
Lefedett prioritások/fókuszterületek:
·
Lefedett prioritás/fókuszterületek: 5E
Lefedett átfogó célkitűzések:
·
Lefedett átfogó célkitűzések: Klíma
Szükséglet leírása:
A magyarországi erdőállomány folyamatosan nő, ugyanakkor jelentősen elmarad a hasonló
adottságú tagállamok és az EU-átlaga, valamint a hazai potenciál mögött. Ennek egyik döntő oka a
szántóföldi termeléssel együtt járó éves kifizetésű szubvenciók jelenléte. Ezek összege az utóbbi
években - a világpiaci terményárak növekedése mellett is - igen jelentősen megnövekedett, amely
mellett így rövid távon a mezőgazdasági termelésre kevésé alkalmas területeken is kis kockázat
mellett jelentősen kifizetődőbb az erdőtelepítésnél. Ugyanakkor a hazai CO2-csökkentési
célkitűzésben az erdők CO2 megkötésének folyamatos növekedése az egyetlen valóban CO2
elnyelő tényező. Az erdősítés mellett a különböző fásításoknak is jelentős szerepe lehet az
erózióvédelem, pormegkötés, biomassza-potenciál területein, illetve a zöldítésben is. Az erózióval
veszélyeztetett jelenlegi szántó területeken indokolt elsősorban az erdőborítottság növelése. A
mezőgazdasági területek erdőfoltjainak gyarapítását, a természetszerű mezővédő erdősávok, fás
legelők kialakítását (Megjegyzés: Szintén külön intézkedésként javasoljuk megfogalmazni, vagy
ezen intézkedésen belül hangsúlyossá tenni.)
a klímaváltozás hatásainak a mérséklése és a biodiverzitás csökkenésének megakadályozása is indokoltát
teszi.

Megjegyzés:
A megfogalmazott célokkal fenntarthatósági szempontból maximálisan egyetértünk, javasoljuk az
erdősítés felsorolt pozitív funkcióit kiegészíteni az alábbiakkal:

- biodivezitás növelése: az erdei ökoszisztémák a legfontosabb élőhelyeknek számítanak a
biodiverzitás szempontjából, a Kárpát-medence klimaxtársulásai

- rekreációs hatás: jelentős az életminőséget közvetlenül javító hatása is az erdőknek, nem
ritka, hogy a nagy népességű, urbánus területek köré alapvetően pihenőerdő funkcióval
telepítenek erdőterületeket (ez a funkció megjelenik a következő célban, de fontosnak tartjuk
itt is megjeleníteni)
(22) Az erdők közjóléti és turisztikai potenciáljának, ökológiai értékének erősítése
Lefedett prioritások/fókuszterületek:
·
Lefedett prioritás/fókuszterületek: 4A
Lefedett átfogó célkitűzések:
·
Lefedett átfogó célkitűzések: Környezet, Innováció
Szükséglet leírása:
A közcélú erdőhasználatban rejlő társadalmi és gazdasági lehetőségek kihasználásának feltétele
olyan környezet kialakítása, amely vonzóvá teszi az erdőhasználatot, kapcsolható más szabadidős
tevékenységekhez, miközben olyan körülményeket biztosít, amely minimálisan károsítja a
környezetet. Megjegyzés: lényeges kritérium!!!
Az közjóléti funkcióhoz köthető zöld turizmus Magyarországon fejlődési potenciállal rendelkezik, hiszen az
erdők látogatottsága folyamatos és nagyarányú. Ezzel szemben az ehhez szükséges infrastruktúra és
erdészeti fejlesztések hiányosak és szigetszerűek.
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(23) Élelmiszer-feldolgozó KKV-k versenyképességét
hozzáadott értékű termékstruktúra) biztosítása.

célzó

fejlesztések

(magasabb

Lefedett prioritások/fókuszterületek:
·
Lefedett prioritás/fókuszterületek: 2A, 3A
Lefedett átfogó célkitűzések:
·
Lefedett átfogó célkitűzések: Innováció
Szükséglet leírása:
A versenyképesség javítását célozza – elsősorban hazai, lehetőleg helyi nyersanyagokra építve – a lehető
legmagasabb hozzáadott értékű termékek előállítása, kihasználva az egyes szakágazatok hazai önellátást
meghaladó termelési potenciálját. A magyar élelmiszer-feldolgozási ágazat szerkezete és a használt
technológiái miatt alapvetően nem versenyképes a tömegáruk globális piacán. A vállalkozások 95%-a KKV,
és a nagyvállalatnak számító cégek is legfeljebb közepes méretűeknek számítanak nemzetközi
összehasonlításban. Kitörési pontot a feldolgozás számára a magasabb hozzáadott értékű, kiemelkedő
minőségű termékek előállítása jelent, kihasználva a kiváló beltartalmi értékekkel rendelkező alapanyagok
által nyújtott lehetőségeket, a speciális elvárások által gerjesztet igényeket, valamint a bővülő külpiaci
keresleten alapuló exportlehetőségeket. Ezek alapján törekedni lehet a különleges minőségű, ill. különleges
fogyasztói igényeknek megfelelő termékek előállítására, a réspiacok igényeinek kielégítésére. Ehhez
számos alapfeltétel adott, azonban a vállalkozások nem képesek megfelelő ütemben és rugalmassággal
modernizálni termelő kapacitásaikat.

Megjegyzés:
Rendkívül fontos prioritás, a termékfejlesztésen túl fontosnak tartjuk azt is, hogy az előállított
egészséges és jó minőségű élelmiszerek esetében jelentősen javítani és fejleszteni kell azok
marketingeszközeit is. Olyan új típusú marketingeszközöket is kell alkalmazni amelyeken keresztül
vonzóvá válnak ezek a hazai termékek (közösségi média igénybevétele, internetes kereskedelem,
komplex termékarculatok megtervezése).

(24) Az élelmiszer-feldolgozásban használt inputok (első sorban energia- víz, nyersanyag)
hatékonyság-javítását célzó beruházások által a gazdálkodás és az élelmezésbiztonság
fenntartható fejlesztése érdekében. [128 karakter]
Lefedett prioritások/fókuszterületek:
·
Lefedett prioritás/fókuszterületek: 5B
Lefedett átfogó célkitűzések:
·
Lefedett átfogó célkitűzések: Környezet
Szükséglet leírása:
Az élelmiszer-termékek világpiacán, valamint az unió belső piacán az élelmezésbiztonsági
szempontok érvényesítését leginkább a kialakítható élelmiszerár befolyásolja. A városi népesség
koncentrációja és a városiasodás miatt ez a szempont a feldolgozott élelmiszerek piacán
fokozottan érvényesül. A feldolgozott élelmiszerek ára döntő mértékben a feldolgozás
hatékonyságán múlik, amelyben Magyarország az EU-27 összevetésben is lényeges hátrányban
van, első sorban olyan technológiai lemaradások miatt, amelyek mellett a termelés energia, víz,
alapanyag, és egyéb inputok szükségesnél magasabb arányú bevonásával valósítható meg.
Ugyanakkor az élelmiszer-feldolgozó vállalkozások fejlesztése csak az élelmiszer-biztonság és a
fenntarthatóság szem előtt tartásával történhet. Ezért fejlesztési beavatkozási lehetőség első
sorban az input-hatékonyság Megjegyzés: a hatékonyság önmagában nem teszi fenntarthatóvá és
hosszú távon gazdaságossá sem. (első sorban energia-, víz, nyersanyag), egyúttal az anyag- és
energiatakarékosság, valamint a vállalatirányítási rendszerek javítása irányában indokolt. Bár az
energiahatékonyság növelése rövidtávon a fejlesztési beruházás költsége miatt élelmiszerár
növekedést okozhat, hosszú távon a hatékonyság miatt csökkenő termelési költség miatt csökken
a termelt élelmiszer ára, növekszik a versenyképesség. Az ilyen fejlesztések a versenyképességi
szükséglet mellett a globális klímacélokat is szolgálja.
(25) Új részvétel támogatása Uniós és nemzeti minőségi rendszerekben; és önkéntes
mezőgazdasági terméktanúsítási rendszerekben.
Lefedett prioritások/fókuszterületek:
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·
Lefedett prioritás/fókuszterületek: 3A
Lefedett átfogó célkitűzések:
·
Lefedett átfogó célkitűzések: Innováció, környezet (megjegyzés: nemzeti parki, natúrpark
termékek...)
Szükséglet leírása:
A jelenleginél szélesebb körben ismertté és vonzóvá kell tenni az Európai Unió minőségpolitikai
intézkedéseit, kiemelten azokat a közösségi szintű tanúsítási lehetőségeket, amelyekkel egy-egy termék,
vagy termékcsoport eredetét, ökológiai állapotát, természetkímélő előállatását, különleges hagyományos
minőségét lehet kiemelni és megkülönböztető jelzéssel ellátni a hasonló termékek kínálatából az Unió egész
területén, mivel ezek a tevékenységek emelik az alacsony magyar mezőgazdasági versenyképességet a
hazai és európai piacon. Ösztönözni és segíteni kell a termelők, termelői közösségek jelentkezését és
részvételét az Uniós rendszerekben, mert ez hozzájárul a jövedelmezőségük növekedéséhez, így közvetve
a vidék eltartóképességéhez. Elő kell segíteni az értéknövelést, marketinget szolgáló nemzeti minőségi
rendszerek bevezetését (termék-, termékcsoport szintű rendszerek, regionális rendszerek), ill. a már
meglévő rendszerek működését tovább kell fejleszteni, mert a marketing eszközök használatának hiánya
versenyhátrányt jelent.

(26) Rövid ellátási láncok fejlesztése
Lefedett prioritások/fókuszterületek:
·
Lefedett prioritás/fókuszterületek: 1A, 1B, 1C, 3A, 4A, 5B, 6A
Lefedett átfogó célkitűzések:
·
Lefedett átfogó célkitűzések: Környezet, Klíma, Innováció
Szükséglet leírása:
A rövid ellátási láncban résztvevő termelők jellemzően a legkisebbek (egyéni, vagy mikrovállalkozások), így érdekérvényesítő képességük gyenge és nem járatosak az összetett
együttműködési rendszerek használatában, ezért fontos, hogy legyen elkülönített kerettel
rendelkező, közérthető, probléma fókuszált tematikus alprogram a fejlesztésükre. A rövid ellátási
lánc neo-tradicionális Megjegyzés: erre jobb lenne egy olyan kifejezés, amely a hagyományos
megoldások újszerű felélesztését fejezi ki...
(pl. on-line értékesítés, közösség támogatta mezőgazdaság) formáinak elterjedtsége elmarad a nyugateurópaitól, a tradicionális formák (piacok, útszéli árusítás) elterjedtek, ugyanakkor jelentős humánerőforrásés eszközfejlesztést igényelnének a biztonságos és jövedelmező működéshez. A rövid ellátási láncok
fogyasztói igényeket kielégítő fejlesztéséhez nincs elég felkészült és megfelelő eszközökkel ellátott szervező
és termelő. A helyi minőség rendszerek száma magas, azonban ezek döntő többsége nem tanúsításhoz
kötött, így az élelmiszerlánc-biztonságot kevés esetben növelik és a társadalmi ismertségük-elfogadottságuk
jellemzően alacsony szintű.

(28) A zöld infrastruktúra fejlesztése, az ökológiai hálózat koherenciájának javítása
Lefedett prioritások/fókuszterületek:
·
Lefedett prioritás/fókuszterületek: 4A
Lefedett átfogó célkitűzések:
·
Lefedett átfogó célkitűzések: Környezet, Klíma
Szükséglet leírása:
Természetföldrajzi adottságaink sokszínű tájak és gazdag természetes élővilág kialakulását tették lehetővé,
melyek nemzetközi összehasonlításban is kiemelkedő értéket képviselnek és a Kárpát-medencében egyedi
ökológiai egységet képeznek. Ezen ökológiai hálózatnak a fenntartása kiemelt fontosságú, mivel a
természetes és természet közeli élőhelyeink a mezőgazdasági termelés szempontjából is alapvető ökológiai
szolgáltatásokat nyújtanak. Ennek megfelelően kiemelt figyelmet kell fordítani az ökológiai hálózat
fenntartására, a természetes/természet közeli élőhelyek feldarabolódásának megakadályozására, a táji
értékek megőrzésére. Az intézkedések ezzel közvetlenül erősítik a biodiverzitást és fenntarthatóságot, mind
gazdasági, mind környezeti értelemben.

(29) Extenzív gazdálkodás ösztönzése, az extenzív termelésben rejlő lehetőségek jobb
kihasználása
Lefedett prioritások/fókuszterületek:
·
Lefedett prioritás/fókuszterületek: 4A, 4B, 4C, 5A, 5E,
Lefedett átfogó célkitűzések:
·
Lefedett átfogó célkitűzések: Környezet, Klíma
Szükséglet leírása:
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Számos területen a hagyományos extenzív gazdálkodási módszerek háttérbe szorulása, és ezzel
párhuzamosan az extenzív mezőgazdálkodás által kialakított és fenntartott természet közeli élőhelyek
állapotának romlása, illetve a környezeti problémák növekedése figyelhető meg. Ezen területeken kiemelt
feladat az extenzív gazdálkodás ösztönzése, a visszatérés támogatása. Ez pozitívan hat az
élelmiszerminőségre és a helyi foglalkoztatásra is, nagyobb élőmunka-igénye miatt.

(32) A mezőgazdasági genetikai alapok - tájfajták, a védett őshonos és veszélyeztetett
mezőgazdasági állatfajták - megőrzése
Lefedett prioritások/fókuszterületek:
·
Lefedett prioritás/fókuszterületek: 4A
Lefedett átfogó célkitűzések:
·
Lefedett átfogó célkitűzések: Környezet, Klíma
Szükséglet leírása:
A különböző gazdálkodási rendszerekben a magas genetikai értéket képviselő és sokszor
kihalással/genetikai erózióval fenyegetett mezőgazdasági szempontból értékes növény- és állatfajok/fajták
védelmét szükségessé teszi számos ökológiai, gazdasági ok. A helyi viszonyokhoz jobban simuló tájfajták
hozzájárulnak a tájfenntartáshoz és a biodiverzifikációhoz. Az őshonos fajták megőrzése egyúttal
hatékonyabb termelést is biztosíthatnak a jobb alkalmazkodásból kifolyólag, illetve a növekvő helyi termékek
iránti igény emelt keresletet elégíthetnek ki. A nagy múltú és sokszínű magyar állat és növény génállomány
megőrzéséhez szükséges az agrártermelésbe való jobb beilleszkedés támogatása.

Megjegyzés:
Ezen örökségfajták megőrzése hosszú távon csak akkor lesz biztosított, ha nem csak néhány
géncentrumban, állami támogatások és programok keretében lesznek fellelhetők, hanem ha
szélesebb körben megjelennek az árutermelésben is. Természetesen ezek a fajták a piaci
körülmények között nem minden esetben állják meg a helyüket, de a környezeti adaptációs
készségük révén igen nagy szerepük lehet azokban a vidéki önellátó rendszerekben, amelyek
fejlesztése és ösztönzése fontos cél. E tekintetben kiemelkedő jelentőségű modellprojekt a NÖDIK
“on-farm” megőrzési projektje, mely keretében kárpát-medencei zöldség tájfajták szaporítóanyagait
teszi elérhetővé bárki számára magántermesztésre, alapvetően konyhakerti mérethez. Célszerű
lenne ezekkel a módszerekkel e fajták elterjesztését támogatni a gyümölcsfajták és az őshonos
állatfajták bevonásával.
(38) Leszakadó, humán erőforrás és vállalkozáshiányos térségekben a belső erőforrásokra
építő gazdasági tevékenységek elindításának és fenntartásának segítése a szegénység
mérséklése céljából
Lefedett prioritások/fókuszterületek:
·
Lefedett prioritás/fókuszterületek: 6B
Lefedett átfogó célkitűzések:
·
Lefedett átfogó célkitűzések: Innováció
Szükséglet leírása:
A leghátrányosabb helyzetű térségekben a vállalkozások fejlesztésének legfőbb akadálya, hogy nincs, vagy
elenyésző a vállalkozásra és a megfelelő minőségű munkára alkalmas ember, szaktudás és tőke. Ezekben a
térségekben a lakosság vállalkozóvá válása nem reális célkitűzés, ugyanakkor a munkalehetőségek és a
mobilitás hiánya azonnali beavatkozásokat kíván. A szociális gazdaság támogatása (amely mögött az
intézményhiánnyal, a civil szektor fejletlenségével összefüggésben túlnyomó részt települési
önkormányzatok állnak) csaknem az egyetlen fejlesztési alternatíva az érintett térségekben. A fejlesztés
eszközeit tekintve e területen az eszköz- és technológiafejlesztés mellett a humán-erőforrás fejlesztés, a
folyamatos tanácsadás és segítségnyújtás (szociális, szakmai mentorálás), valamint a vállalkozási inkubáció
kap kiemelt hangsúlyt.

Megjegyzés:
A vidék népességmegtartó funkciója, és még inkább a vidéki lakosság életminőségének javítása
szempontjából kiemelkedő fontosságú, hogy a korábbi negatív társadalmi tendenciákon, attitűdön
változtassunk. A prioritás megemlíti a szakmai mentorálás, tanácsadás fontosságát, de úgy véljük,
hogy a leszakadó térségek lakossága számára ezen túl már olyan közvetlen segítségre is szükség
van, amely keretében újratanulható a személyek közötti kooperáció, az ön- és csoportérdekévényesítés, a rendszerben történő gondolkodás, az öngondoskodás is. Nem lehet figyelmen kívül
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hagyni azt, hogy versenyképes helyi gazdaságot hosszútávon csak olyan emberek tudnak
fenntartani, akik elkötelezettek, innovatívak és képesek a közép- és hosszútávú céljaikat is
megfogalmazni. Hangsúlyozottan kell foglalkozni a vidéki népesség méntálhigiénés állapotával,
annak javításával, mert az alapfeltétele az egyéni és közösségi értékteremtésnek.
(40) A vidéki térségek természeti és kulturális értékeinek fenntartható hasznosítása és a
vidéki gazdaság szereplői közötti együttműködések erősítése
Lefedett prioritások/fókuszterületek:
·
Lefedett prioritás/fókuszterületek: 6B
Lefedett átfogó célkitűzések:
·
Lefedett átfogó célkitűzések: Innováció
Szükséglet leírása:
A természeti és kulturális örökség fenntartható gazdasági hasznosítása számos vidéki térség (különösen
egyes aprófalvas területek) számára kitörési pontot jelenthet. Magyarországon a kis gazdasági szereplők
közötti együttműködések kialakulatlanok, hiányoznak a hatékony piaci érvényesülést lehetővé tevő
formalizált hálózatok, ugyanakkor jó példák, támogatandó együttműködések vannak jelen vidéken, a
natúrparki együtműködésekben. A legnagyobb problémát ezen a területen a helyi erőforrások újszerű,
ugyanakkor fenntartható hasznosítását eredményező kreativitás, a jó gyakorlatok és az együttműködéseket
motiváló, szervező és működtető képzett szakemberek hosszú távú rendelkezésre állása jelenti. Az
együttműködések hozzájárulnak a méretgazdaságos működéshez, az eredményesebb piaci
érvényesüléshez, a tudás és tapasztalatcseréhez, az összehangolt, innováción alapuló
szolgáltatásfejlesztéshez/tevékenységbővítéshez, ezzel jelentősen növelik a vidéki gazdasági szereplők
életképességét. Az épített örökség közösségi hasznosítása a helyi közösségi élet élénkítésére, a társadalmi
kohézió növelésére is lehetőségeket teremt.

6.1. Előzetes feltételek értékelése
-

4.1.: új HMKÁ előírás és rendeletben történő rögzítése: állandó legelőkön 09.30-ig legalább egyszer
tisztító kaszálást kell végezni. Ezen előírás bevezetését természetvédelmi szempontból mérlegelni
kell, mivel ellentmondásban lehet egyes gyepgazdálkodási AKG előírásokkal illetve a Natura 2000
gyepterületek fenntartásának földhasználati szabályozásával (269/2007. K. r.), a kaszálatlan
területrészek meghagyásának előírásával

8. Kiválasztott intézkedések
Átfogó javaslat:
Pályázati rendszerű intézkedéseknél a kiírásban szereplő feltételekben, valamint az elbírálás rendszerében
előnyös szempontként szerepeljenek az ökoszisztéma szolgáltatásokat javító, pozitív környezeti hozadékkel
járó tevékenységek, pl. állattenyésztési beruházás esetén előnyt élvezzen a legeltető állattartáshoz
kapcsolódó fejlesztés, illetve az ilyen hasznosítású területek (tényleges megjelenésük a hazai végrehajtási
rendeletekben)
8.4.: Beruházás tárgyi eszközökbe, infrastruktúra támogatása: az összes érintett intézkedés esetében
(öntözés, melioráció, belvízvédelem, vízháztartás, vízkárelhárítás, feltáróutak), ahol természetvédelmi illetve
Natura 2000 területen történik a beruházás, fontos hogy az előzetes környezetvédelmi/természetvédelmi
szakhatósági hozzájárulás jogi és eljárásrendi szükségessége megmaradjon/fennálljon és ezekben tartalmi
könnyítés ne történjen.

8.10.: Agrár-környezetvédelem és éghajlatváltozás: a környezeti szempontból egyik legfontosabb
intézkedés lényege még hiányzik, kidolgozás alatt áll (hiányzik pl. előírások pontos rendszere és
kapcsolataik, zonális lehatárolások területei és átfedések, igénylési feltételek és időszakok,
pontozási rendszer, összehangolás egyéb kapcsolódó intézkedésekkel és átjárhatóságok,
ellenőrzés és szankciók, forrás allokáció és degresszió, stb.); érdemi értékelése csak ezek
megléte után lehetséges
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4. melléklet

A Vidékfejlesztési Program intézkedéseinek és
műveleteinek áttekintő listája

M01 Tudásátadás és tájékoztatási tevékenységek (intézkedés) – 14. cikk
1.1. Szakképzéshez és készségek elsajátításához kapcsolódó tevékenységek (alintézkedés)
1.1.1. Agrárgazdasági képzések és felkészítő tréningek
1.2 Demonstrációs és tájékoztatási tevékenységek
1.2.1. Bemutató üzemi programok
1.2.2. Fiatal Gazda tájékoztatási szolgáltatás
1.3. Mezőgazdasági üzemvezetési és erdőgazdálkodási csereprogramok, mezőgazdasági
üzemlátogatások és erdészeti tanulmányutak
1.3.1. Szakmai tanulmányutak és csereprogramok
M02 Tanácsadási szolgáltatások, üzemvezetési és helyettesítési szolgáltatások – 15. cikk
2.1. Segítség nyújtása tanácsadási szolgáltatások igénybevételéhez
2.1.1. Mezőgazdasági, erdészeti és élelmiszer-feldolgozáshoz kapcsolódó szaktanácsadás
2.1.2. Csoportos szaktanácsadás
2.1.3. Fiatal Gazdák kötelező tanácsadása
2.3. Tanácsadók képzésének támogatása
2.3.1. Szaktanácsadók továbbképzése
M03 Mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek minőségrendszerei – 16. cikk
3.1. Támogatás minőségrendszerekhez történő csatlakozáshoz
3.1.1. Speciális mezőgazdasági termékek és élelmiszerek EU-s minőségrendszeréhez történő
csatlakozás
3.1.2. Ökológiai termelés minőségrendszere
3.1.3. Magasabb minőségű mezőgazdasági termékek és élelmiszerek előállítása nemzeti
minőségrendszer keretében
3.1.4. Borok oltalom alatt álló eredet-megjelölései és földrajzi jelzései EU-s minőségrendszeréhez
történő csatlakozás
3.2. Támogatás termelők csoportjai részére belső piacon végzett tájékoztatási és promóciós
tevékenységek során felmerülő költségek fedezésére
3.2.1. Minőségrendszerekhez kapcsolódó előállítói, termelői csoportosulások tájékoztatási és
promóciós tevékenysége
M04 Beruházás tárgyi eszközökbe – 17. cikk
4.1 Mezőgazdasági üzemekbe történő beruházásokhoz nyújtott támogatás
4.1.1 A vízkárelhárítás hatékonyságának javítása - vízvisszatartás létesítményeinek támogatása
4.1.10 Az energiafelhasználás hatékonyságának javítása a kertészeti ágazatokban (jó környezeti
kritériumok a leírásban)
4.1.11 Fiatal Gazdálkodók kertészeti technológia- és eszközfejlesztése
4.1.12 Kis méretű gabonatárolók és gabonaszárítók építése, energiahatékonyságuk fejlesztése
4.1.13 Agrár-innovációs Operatív Csoportok innovatív projektjeinek megvalósításához szükséges
beruházás támogatása
4.1.14 Fiatal Gazda agrár-innovációs operatív csoportok innovatív projektjeinek megvalósításához
szükséges beruházás támogatása
4.1.2. Meliorációs beavatkozások mezőgazdasági területeken
4.1.3 Vízfelhasználás hatékonyságát javító öntözéses gazdálkodás fejlesztése
4.1.4 Fiatal Gazdák öntözéses gazdálkodásának üzemen belüli fejlesztése, meliorációs
beavatkozások
4.1.5 Versenyképesség javítása az állattenyésztési ágazatokban
4.1.6 Az energiafelhasználás hatékonyságának javítása az állattenyésztési ágazatokban
4.1.7 Fiatal Gazdálkodók technológiai fejlesztésének támogatása az állattenyésztési ágazatokban
4.1.8 Trágyatároló építésének támogatása
4.1.9 Kertészet versenyképességének javítása
4.2 Mezőgazdasági termékek feldolgozásába/forgalmazásába és/vagy kifejlesztésébe történő
beruházások támogatása
4.2.1 Mezőgazdasági termékek értéknövelése
4.2.2 Erőforrás-hatékonyság elősegítése a feldolgozásban
4.2.3 Borászat termékfejlesztésének és erőforrás-hatékonyságának támogatása
4.2.4 Agrár-innovációs Operatív Csoportok innovatív projektjeinek megvalósításához szükséges
beruházás támogatása
4.2.5 A REL együttműködések mezőgazdasági termék-értékesítéshez kapcsolódó projektjeinek
beruházási támogatása
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4.4 Az agrár-környezetvédelmi, illetve az éghajlatváltozással kapcsolatos célok teljesítéséhez kapcsolódó
nem termelő beruházásokhoz nyújtott támogatás
4.4.1. Élőhelyfejlesztési célú nem termelő beruházások
4.4.2. Vízvédelmi beruházások
M05 A természeti katasztrófák és katasztrófaesemények által károsított mezőgazdasági termelési
potenciál helyreállítása és megfelelő megelőző intézkedések bevezetése – 18. cikk
5.1 Olyan megelőző intézkedésekre irányuló beruházások támogatása, amelyek célja a valószínűsíthető
természeti katasztrófák, kedvezőtlen éghajlati események és katasztrófaesemények következményeinek
mérséklése
5.1.1. Éghajlatváltozáshoz kapcsolódó és időjárási kockázatok megelőzését szolgáló beruházások
támogatása
M06 Mezőgazdasági üzemek és vállalkozások fejlesztése – 19. cikk
6.1. A vállalkozás beindításához nyújtott támogatás fiatal mezőgazdasági termelők számára
6.1.1. A fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtott induló támogatás
6.2. A vállalkozás beindításához nyújtott támogatás vidéki térségekben folytatandó nem mezőgazdasági
tevékenységekhez
6.2.1. Nem mezőgazdasági tevékenységek elindításának támogatása
6.3. A vállalkozás beindításához nyújtott támogatás mezőgazdasági kisüzemek fejlesztéséhez
6.3.1. Mezőgazdasági kisüzemek fejlesztése
6.4. Nem mezőgazdasági tevékenységek létrehozására és fejlesztésére irányuló beruházások
6.4.1. Nem mezőgazdasági tevékenységek fejlesztése
M07 Alapvető szolgáltatások és a falvak megújítása a vidéki térségekben – 20. cikk
7.2. Beruházások a kisméretű infrastruktúra valamennyi típusának létrehozása, fejlesztése vagy bővítése
terén, beleértve a megújuló energiával és az energia-megtakarítással kapcsolatos beruházásokat is.
7.2.1. Kisméretű infrastruktúra fejlesztés a vidéki térségekben
7.4. A vidéki népesség számára nyújtott helyi alapvető – többek között szabadidős és kulturális
tevékenységekkel kapcsolatos – szolgáltatások és a kapcsolódó infrastruktúra létrehozására,
fejlesztésére vagy bővítésére irányuló beruházások
7.4.1. Alapvető szolgáltatások fejlesztése
M08 Az erdőterületek fejlesztésére és az erdők életképességének javítására irányuló beruházások –
21-16. cikk
8.1. Erdősítés támogatása
8.1.1. Erdősítés támogatása
8.2. Agrár-erdészeti rendszerek létesítése és fenntartása
8.2.1. Agrár-erdészeti rendszerek létrehozása
8.3. Az erdőtüzek, a természeti katasztrófák és a katasztrófaesemények által okozott erdőkárok
megelőzése
8.3.1. Az erdőgazdálkodási potenciálban okozott erdőkárok megelőzése
8.4. Az erdőtüzek, a természeti katasztrófák és a katasztrófaesemények által okozott erdőkárok
helyreállítása
8.4.1. Az erdőgazdálkodási potenciálban okozott erdőkárok helyreállítása
8.5. Az erdei ökoszisztémák ellenálló képességének és környezeti értékének növelését célzó
beruházások
8.5.1. Az erdei ökoszisztémák ellenálló képességének és környezeti értékének növelését célzó
beruházások
8.5.2. Az erdei ökoszisztémák térítésmentesen nyújtott közjóléti, turisztikai funkcióinak fejlesztése
8.6. Erdőgazdálkodási technológiákra, valamint erdei termékek feldolgozására, mobilizálására és
értékesítésére irányuló beruházások
8.6.1. Erdészeti technológiákra, valamint erdei termékek feldolgozására és piaci értékesítésére
irányuló beruházások
8.6.2. Erdei termelési potenciál mobilizálását szolgáló tevékenységek
8.6.3. Erdgőgazdálkodási Innovációs Operatív Csoport együttműködési projektek kísérleti fejlesztései
M09 Termelői csoportok és szervezetek létrehozása – 27. cikk
9.1. Támogatás a mezőgazdasági és az erdészeti ágazatban működő termelői csoportok és szervezetek
létrehozása érdekében
9.1.1. Termelői csoport és termelői szervezetek létrehozása
M10 Agrár-környezetvédelem és éghajlatváltozás – 28. cikk
10.1 Agrár-környezetgazdálkodási és éghajlatváltozással kapcsolatos kifizetések
10.1.1. Agrár-környezetgazdálkodási kifizetések
10.2 Mezőgazdasági genetikai erőforrások megőrzésének, fenntartható hasznosításának és
fejlesztésének támogatása
10.2.1. Állati Genetikai erőforrások megőrzése támogatás
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10.2.3. Növényi Genetikai erőforrások megőrzése támogatás
M11 Ökológiai gazdálkodás – 29. cikk
11.1 Ökológiai gazdálkodásra és módszerekre való áttérés támogatása
11.2 Ökológiai gazdálkodásra és módszerekre fenntartásának támogatása
11.1.1. Ökológiai gazdálkodás
M12 Natura 2000 kifizetések és a víz-keretirányelvhez kapcsolódó kifizetések – 30. cikk
12.1. Kompenzációs kifizetések mezőgazdasági Natura 2000 területeken
12.1.1. A Natura 2000 mezőgazdasági területek tekintetében biztosított kompenzációs kifizetések
12.2. Kompenzációs kifizetések erdőgazdálkodási Natura 2000 területeken
12.2.1. Kompenzációs kifizetések erdőgazdálkodási Natura 2000 területeken
12.3. Kompenzációs kifizetések vízgyűjtő-gazdálkodási tervekbe felvett mezőgazdasági területeken
12.3.1. A vízgyűjtő-gazdálkodási tervekbe felvett mezőgazdasági területek tekintetében biztosított
kompenzációs kifizetések
M13 Hátrányos természeti adottságokkal vagy egyéb sajátos hátrányokkal rendelkező területek
számára létesített kifizetések- 31. cikk
13.2. Kompenzációs kifizetések természeti hátránnyal érintett területeken
M14 Állatjólét – 33. cikk
14.1 Állatjóléti kifizetések
14.1.1. A tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti támogatás
M15 Erdő-környezetvédelmi és éghajlattal kapcsolatos szolgáltatások és természetmegőrzés – 34.
cikk
15.1. Erdő-környezetvédelmi és éghajlati kötelezettségvállalások
15.1.1 Erdő-környezetvédelmi kifizetések
15.2. Támogatás erdők genetikai erőforrásainak megőrzésére és javítására
15.2.1. Erdészeti genetikai erőforrások megőrzése és fejlesztése
M16 Együttműködés – 35. cikk
16.1. A mezőgazdaság termelékenységét és fenntarthatóságát célzó EIP 56. cikk szerinti operatív
csoportjainak létrehozása és működtetése
16.1.1. Agrár-Innovációs Operatív csoportok
16.3. Egyéb együttműködések, az összekapcsolódó munkafolyamatok megszervezéséhez, eszköz-, és
forrásmegosztáshoz és turizmus-fejlesztéshez kis gazdasági szereplők között
16.3.1. Kis gazdasági szereplők között létrehozott együttműködések, beleértve a turisztikai
együttműködéseket
16.4.1 Együttműködések támogatása a REL és a helyi piacok kialakításáért, fejlesztéséért és
promóciójáért
16.5. Az éghajlatváltozás mérséklése vagy az ahhoz való alkalmazkodás céljából végrehajtott közös
fellépések, környezetvédelmi projektekre és alkalmazásban lévő környezetvédelmi gyakorlatokra irányuló
közös megközelítések.
16.5.1. A fenntarthatóságot célzó tájgazdálkodás, terület- és tájhasználat váltás együttműködései
16.9. A mezőgazdasági termelői tevékenységek diverzifikálása az egészségügyi ellátással, a szociális
integrációval, a közösség által támogatott mezőgazdasággal és a környezeti és élelmiszerügyi oktatással
kapcsolatos tevékenységekre bontás formájában.
16.9.1. Szolidáris gazdálkodás és közösség által támogatott mezőgazdaság
M17 Kockázatkezelés – 36-39. cikk
17.1 Termény-, állat- és növénybiztosítás biztosítási díjaihoz nyújtott pénzügyi hozzájárulás
17.1.1. Mezőgazdasági biztosítók díjához nyújtott támogatás
17.3 Jövedelemstabilizáló eszköz
17.3.1. Jövedelemstabilizáló eszköz
M19 LEADER helyi fejlesztések támogatása (CLLD - Közösségvezérelt helyi fejlesztés) – 35. cikk
19.1 Előkészítő támogatás
19.1.1 Helyi Fejlesztési Stratégiák elkészítésének támogatása
19.2 A közösségvezérelt Helyi Fejlesztési Stratégiák alkalmazására és működtetésére
19.2.1. A kedvezőtlen társadalmi, demográfiai térségi folyamatok hatásainak enyhítése
19.2.2. Helyi gazdaság megerősítése
19.2.3. A természeti erőforrásokkal való fenntartható gazdálkodás kialakítása és a klímarezíliencia
fejlesztése
19. 2.4 Innovatív aprófalu kísérleti program
19.3 Együttműködés előkészítése és végrehajtása HACS-ok esetében
19.3.1. A Helyi Akciócsoportok együttműködési tevékenységeinek előkészítése és megvalósítása
19.4 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósításához kapcsolódó működési és animációs költségek
19.4.1. Működési és animációs költségek
M20 Technikai segítségnyújtási keret – 51-54. cikk
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5. melléklet

A Vidékfejlesztési Program fenntarthatósági vizsgálata
és összehasonlítása a Vidékstratégiával

A vizsgálat a következő értékek beazonosítását, teljesülésének mértékét keresi:
1. Intergenerációs igazságosság: jövő nemzedékek szükségleteinek figyelembe vétele
2. Generációs igazságosság: az erőforrásokhoz való hozzáférés esélyegyenlőségének
biztosítása
3. Generációs igazságosság: a terhek közös viselése
4. Globális igazságosság: másoknak ne okozzunk hátrányt
5. Pozitív hatás a társadalom által vallott értékekre: a jól-léti értékek megerősítése
6. A társadalom környezeti tudatának fejlődése: a környezet nélkülözhetetlen a jól-léti célok
eléréséhez
7. A termelői és fogyasztói magatartásra való pozitív hatás: a fenntartható életmódra való
ösztönzés
8. A szektorok közötti integráció: a különböző politikák összhangja
9. A természeti erőforrások fenntartható használata: a megújulás mértékén való használat
10. A fenntartható termelői és fogyasztói mintázatok kialakítása
11. A szerves kultúra tisztelete, és megőrzése
12. Környezet-adekvát használat: a környezeti adottságoknak megfelelő használat
13. A természetes rendszerek stabilitásának és sokféleségének megőrzése
14. A termelői, fogyasztó folyamatok vertikális összekapcsolása
15. Az interakciók megóvása: a társadalmi folyamatok illesztése a természeti folyamatokhoz
16. A nem anyagi értékek haszon elve
17. A környezetterhelés minimalizálása: az eltartó-képesség megőrzése érdekében
18. Az élet védelme, környezetbiztonság: a kockázatok minimalizálása
19. A természetes térszerkezet védelme
20. A koegzisztencia, együttélés megvalósulásának biztosítása: konfliktusok minimalizálása
Fenntarthatósági értékek

Értékek megjelenése a Vidékstratégia
elveiben

Az értékek megvalósulása a
Vidékfejlesztési Programban

1.Intergenerációs
igazságosság: jövő
nemzedékek
szükségleteinek figyelembe
vétele

„a természeti erőforrások mennyiségi
és minőségi védelme és fenntartható
használata; a teljességre törekvő
megközelítésnek (összefüggések
vizsgálata, hatásfolyamatok feltárása),
a rövid, közép és hosszú távú
szempontok egyidejű figyelembe
vétele”
A Stratégiában megjelenik, mint fontos
szempont, de nincsenek olyan
eszközök, amelyek ezt garantálni
tudnák. A Stratégia úgy akarja a jövőt
biztosítani, hogy jobb anyagi helyzetbe
hozza a jelen nemzedékeit egy más,
hatékonyabb gazdaságszerkezet által.
Azonban fennáll az a veszély, hogy ez
a fenntartható szerkezet pluszként
adódik hozzá a jelenlegi iparszerű
mezőgazdasághoz, és ezáltal több lesz
a környezet terhelése.

A VP implicit tartalmazza ezt a célt,
de magából a programból nem
ítélhető meg, hogy képes-e a kijelölt
területeken a környezeti terhelések
abszolút mértékű csökkentésére. A
VP hatásaiban ellentétes
intézkedéseket is tartalmaz, annak
ellenére, hogy szándéka szerint
döntő mértékben a fenntartható
fejlődést támogatná. A végkimenetel
attól függ, hogy az intézkedések
milyen mértékben támogatják majd a
környezeti terhek csökkentését, és
indirekt úton, pl. fogyasztás növelése,
milyen módon növelik azt.

2. Generációs
igazságosság: az
erőforrásokhoz való
hozzáférés
esélyegyenlőségének
biztosítása

„A méltányos erős állam; a
közérdekből fakadóan biztosítja az
átláthatóságot és a tisztaságot a
támogatási rendszer működésében
(tájékoztatás, nyilvánosság) és a
gazdaságban (fehér gazdaság);

A generációs igazságosság célja a
marginalizálódott vidéki térségek
elszegényedő rétegeinek
helyzetének javításában nyilvánul
meg a VP-ben.
Mivel azonban a Stratégia adós
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közösségi hasznosulás, méltányos
elosztás; az életminőség javítása, a
foglalkoztatás biztosítása, a
megélhetés biztonságának növelése, a
támogatások közjó szempontú
hatásvizsgálata; a támogatásokhoz az
érintett célcsoport minél szélesebb
köre jusson hozzá”
A Stratégia következetesen törekszik a
termőföldhöz való hozzáférés
javítására, lehetőséget adni a
fiataloknak a gazdálkodásra. A kialakult
tulajdonviszonyokat azonban nem
tudja átrendezni. A földbérlést nehezíti
a szabályozás (helyben lakó,
szomszéd, stb.) azok számára akik
vidékre költöznének gazdálkodni.
Inkább a kizáródott, alacsony
minőségű földek megszerzésére van
esély. A Stratégiából hiányzik az
erőforrások összességéhez való
hozzáférés tárgyalása és annak
eszközrendszere.

maradt a vidéki szegénység okainak
elemzésével, így a VP megfelelő
iránymutatás nélkül partikuláris
intézkedéseket tűzött ki, amelyek
célja átfogó szabályozási feladatok
teljesítése nélkül nem valószínű.
Az erőforrásokhoz való igazságos
hozzáférést, az erőforrások
használatából származó javak
igazságos elosztását, a negatív
externáliák minimalizálását, mint a
szegénységi probléma alapjait, nem
támogatják kellő intézkedések a VPben. Aggályosnak tekinthető, hogy a
hatékony gazdálkodásra nem
alkalmas földterületek
gazdálkodásának felélesztésével
kívánnak a helyzeten javítani.
A társadalmi igazságosság egy
fontos eszköze a támogatáspolitika. A
támogatások közjó szempontú
elosztására sokkal nagyobb
hangsúlyt kellene fektetni, hogy
közpénzen ne lehessen olyan
magánhasznot támogatni, amely sérti
a közjavakat. Az igazságosság
érdekében fontos lenne, hogy a
támogatásokhoz az érintett
célcsoport minél szélesebb köre
jusson hozzá.

3.Generációs
igazságosság: a terhek
közös viselése

„A méltányos erős állam”
A Stratégia nagyon szűken kezeli ezt a
feltételt, és nincs olyan
eszközrendszere, amely meggátolná,
hogy a társadalomra lehessen hárítani
a termelés külső költségeit. Ráadásul
tovább él az a rendszer, amikor a köz
pénzéből az ilyen tevékenységek
támogatásban részesülnek.

A társadalmi terheket a negatív
externáliák jelentik. Társadalmi teher,
ha emberek kiszorulnak a
foglalkoztatásból, ha elvesztik
egészségüket, és ha a
társadalomnak, egyéneknek kell a
környezeti károkat (pl.
éghajlatváltozás) ellensúlyozni.
Már a Stratégia sem kezelte helyén
ezt a kérdést, így a Programtól nem
számon kérhető. Az erőforráshatékonyság tekintetében ugyan
várható a negatív externáliák
csökkenése, de a Program
egészében nem megítélhető. Egy
bizonyos, hogy a támogatáspolitika
eszközeit lehetne a
leghatékonyabban használni ennek
érdekében, de az előremozdulás
csekélynek mondható. A közpénzek
továbbra is támogatnak jelentős
negatív externáliával bíró
tevékenységeket.

4. Globális igazságosság:
másoknak ne okozzunk
hátrányt

„a felelősség vállalása (szennyező
fizet); a tevékenységek valamennyi
várható hatásának megismerését és
mérlegelését, beleértve a helyi, a
regionális, nemzeti és a globális
összefüggéseket.”
A mezőgazdasági árucikkek
exportjánál nem szerepel feltételként,
hogy más közösségeket ne hozzunk

Az export növelés, és ennek más
termelőkre való negatív hatása direkt
nem merül fel a VP-ben. A
szemponttal történő tudatos
foglalkozás hiányzik.
Ugyanakkor, ha a VP
végeredményeként csökkennének a
környezeti terhelések, az szolgálná a
globális igazságosságot is.
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olyan helyzetbe, mint amibe bennünket
is hoztak, és amiből szabadulni
szeretnénk, a „versenyképes” árucikk
ne jelentse a helyi élelmiszerönrendelkezés megsemmisítését!
5. Pozitív hatás a
társadalom által vallott
értékekre: a jól-léti értékek
megerősítése

„a gazdaságfejlesztést a társadalmi és
ökológiai kérdések egészével
együttesen kezeljük”
A Stratégia nem tesz tudatosan
különbséget jólét és jól-lét között. Bár
nagyon sok jól-léti értéket hangsúlyoz
a jólét mellett, az értékek nincsenek
kiegyensúlyozva.

Az intézkedések nyilván értékeket
közvetítenek. Ugyan nincs külön
értéktár, de számos jól-léti értéke
beazonosítható, különösen a jó
környezetminőség értékként
kezelése lényeges elem.

6.A társadalom környezeti
tudatának fejlődése: a
környezet nélkülözhetetlen
a jól-léti célok eléréséhez

„ökoszociális” piacgazdasági modellt
követő erős állam”
Az ökoszociális jelző utalás arra, hogy
a környezeti szempontok beépülnek a
társadalom tudatában. Hiányoznak a
meggyőző eszközök, erre vonatkozó
intézkedések, amelyek elősegítenék
ezt a célt. Itt is felmerül egy kettős
gazdasági szerkezet lehetősége, a
versenyképes és az ökoszociális
együttléte, ami az ökoszociális
versenyhátránya miatt akár le is
járathatja a nagyobb szociális és
környezeti tudatosságot.

A VP intézkedéseivel inkább
ismereteket kíván közvetíteni,
amelyekben megjelennek a
környezettel, fenntartható erőforráshasználattal kapcsolatos ismeretek
is. Az intézkedések javíthatók, ha az
ismeretek közvetítése párosul a
rendszerszemléletre való neveléssel,
környezeti tudatformálással.

7. A termelői és fogyasztói
magatartásra való pozitív
hatás: a fenntartható
életmódra való ösztönzés

Számos intézkedést találunk a
Stratégiában amely közvetett módon
hozzájárulhat a termelői és fogyasztói
magatartás javításához, de hiányzik
egy olyan program elem, amely a
vidéki emberek fenntartható életmódra
való nevelésével foglalkozik. Az ilyen
életmód mintázatok gyakran ütköznek
a fennálló mintákkal, szabályokkal, és
ezeket az akadályokat nem távolítja el
a stratégia.

A VP műfaji okoknál fogva a termelői
oldalra koncentrál, és ott az
erőforrások hatékony
felhasználásának viselkedésére
ösztönöz. Szükséges azonban a két
oldal együttes kezelése, a fogyasztói
tudatosság és ismeret javítása a
fenntartható életmód területén.

8. A szektorok közötti
integráció: a különböző
politikák összhangja

„a gazdaságfejlesztést a társadalmi és
ökológiai kérdések egészével
együttesen kezeljük”
A szempont megjelenik, de néhány
esetben nincs garancia arra, hogy
érvényesül. Megjelenik az energia és
agrárgazdaságban, bár nincs ezt
garantáló intézményrendszer, míg a
közlekedési infrastruktúra
fejlesztésekben meg sem jelennek a
környezeti szempontok.

A VP-re jellemző, hogy amennyire
csak teheti együtt kezeli a gazdasági,
környezeti és társadalmi kérdéseket.
Erre utal a 3 átfogó cél, amelyek
közül sajnálatosan hiányzik egy
negyedik, a társadalmi igazságosság.
Ugyanakkor az átfogó célok már
eleve feltételeznek ütközéseket a
gazdasági, társadalmi és környezeti
célok között, ez utóbbi hátrányára.

9.A természeti erőforrások
fenntartható használata: a
megújulás mértékén való
használat

„tájaink terhelhetősége és az
ökoszisztémák regenerációs
képessége figyelembe vétele”
A szempont megjelenik, de nem
érvényesül hihető módon. Nem
tisztázott, hogy a faji sokféleség, vagy
a talaj megújuló képességének
biztosításához milyen léptékű
változtatásokra lenne szükség. A
Stratégia nem képes biztosítani a
fenntartható erőforrás-használatot a

A VP-ben a természeti erőforrások
hatékony felhasználása egy nagyon
fontos, következetesen végigvezetett
szempont. Ugyanakkor a hatékony
erőforrás-felhasználás nem jelenti az
összes környezeti cél teljesülését,
nem jelenti automatikusan a
természeti erőforrások megújulását.
Szükséges az átfogó környezeti
célok és a hatékony erőforrásfelhasználás között feszülő
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felhalmozott ökológiai adósság miatt.

ellentmondások kezelése.

10. A fenntartható termelői
és fogyasztói mintázatok
kialakítása

„a természeti erőforrások mennyiségi
és minőségi védelme és fenntartható
használata.”
Számos helyen megjelenik a
Stratégiában célként, mint az idézet is
mutatja, de inkább egy kis részként,
mint újdonság kerülne
hozzáillesztéshez a meglévő
mintázatokhoz, mintsem a termelés és
fogyasztás egészének szerkezetét
gyökeresen megváltoztatná.

A termelés és fogyasztás szerkezet
meghatározza a gazdaságban
felhasznált erőforrások milyenségét
és mennyiségét és a hulladék
kibocsátását. Ezért a környezeti
terhek csökkentése a fennálló
termelői és fogyasztói mintázatok
függvénye. Az agrárgazdaság ma
szántóföld, gabonatermesztés
centrikus, és ez a szerkezet jelentős
negatív hatással van az
ökoszisztéma szolgáltatásokra.

11. A szerves kultúra
tisztelete, és megőrzése

„kulturális értékeket megbecsülő erős
állam; a kulturális örökség megőrzése”
A Stratégia erős törekvése a szerves
kultúra megőrzése, a jelenlegi
állapoton csak javíthat.

A szerves kultúra megőrzése a VPben fontos szempont, környezeti
szempontból kiemelkedik a
hagyományos tájfajtákra alapozott
gazdasági fejlesztés.

12. Környezet-adekvát
használat: a környezeti
adottságoknak megfelelő
használat

„tájaink terhelhetősége és az
ökoszisztémák regenerációs
képessége figyelembe vétele”
Intézkedések formájában is
megtalálható, pl. ártéri gazdálkodás.
Ezek kezdeti lépések, és egyenlőre
járulékosak, de remény az általános
gyakorlatra.

A VP-ben hangsúlyos szempont a
környezeti adottságoknak megfelelő
használat, ugyanakkor a tervezett
intézkedések nem elég határozottak
ennek teljesítésében. Különösen a
támogatáspolitika eszközei (agrárkifizetések) lenének alkalmasak
ennek elérésére, de az alkalmazott
feltételek túl enyhék ahhoz, hogy a
cél teljesüljön. Egy előre tervezett,
előre látható, ütemezett, fokozatosan
bevezetésre kerülő feltételrendszer
megfogalmazása elengedhetetlen. A
CAP egyeztetése során a
követelmények fellazultak és
erőtlenné váltak. Ez rosszul felfogott
rövid távú érdek.

13. A természetes
rendszerek stabilitásának
és sokféleségének
megőrzése

„tájaink terhelhetősége és az
ökoszisztémák regenerációs
képessége figyelembe vétele”
Szempontként számos helyen
megjelenik, és intézkedések is
vonatkoznak rá, pl. a genetikai
változatosság javítása, tájfajták
megőrzése és kultúrába vonása.

A VP is erősen támogatja a biológiai
és kulturális sokféleség megőrzését,
számos intézkedés irányul erre.

14. A termelői, fogyasztó
folyamatok vertikális
összekapcsolása

A termelési és fogyasztói folyamatok
ciklusokba való kapcsolása a teljes
szerkezetre nem merül fel, de bizonyos
elemek összekapcsolásának
szükségessége felmerül.

Különösen a REL törekszik bizonyos
kapcsolatok létrehozására, de
rendszer szinten továbbra sincs szó
az egész agrárgazdasági vertikum
körkörös gazdasági rendszerének
tervezéséről, fejlesztésről.

15. Az interakciók
megóvása: a társadalmi
folyamatok illesztése a
természeti folyamatokhoz

„tájaink terhelhetősége és az
ökoszisztémák regenerációs
képessége figyelembe vétele”
Egyes intézkedésekben megjelenik, de
nem hatja át az egész Stratégiát.

A két folyamat illesztésének a
garanciája, a környezet
eltartóképességének figyelembe
vétele, mint azt a NFFS is kifejtette.
Az erőforrások hatékony
felhasználásának ösztönzése
szolgálhatja ezt a célt, de ennél
sokkal többre lenne szükség. Azokat
az erőforrásokat, amelyeket nem
használunk az eltartóképesség
szintjén, azoknál hathatósabb
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intézkedésekre lenne szükség. Ilyen
a talaj és a biológiai sokféleség.
16. A nem anyagi értékek
haszon elve

„kulturális értékeket megbecsülő erős
állam; a kulturális örökség megőrzése”
Az ökoszisztéma szolgáltatások
megőrzésének fontossága megjelenik
az anyagban, de nem teszi
egyértelművé, hogy az ökoszisztéma
ellátó szolgáltatásai csak a nem anyagi
(fenntartó, szabályozó, kulturális)
szolgáltatások megőrzésével együtt
érvényesül.

Hasonló a helyzet a VP-ben is mint a
Stratégiában.
Az ökoszisztéma szolgáltatások
közül a támogató és szabályozó
szolgáltatások nehezen
forintosíthatók, és nem is lenne
szabad erre törekedni. Viszont az
éghajlatváltozás esetében
anyagiakban is mérhetjük, hogy
milyen érték az ökoszisztémák
szabályozó szolgáltatása, hiszen
ezek meggyengülése egyre növekvő
kifizetésekkel fogja terhelni a
társadalmat.
A VP-ban az intézkedések erőtlenek
ahhoz, hogy országos méretben
javuljanak az ökoszisztéma
szolgáltatások.

17. A környezetterhelés
minimalizálása: az eltartóképesség megőrzése
érdekében

„környezeti érdekek szerint beavatkozó
erős állam; a környezetterhelés és –
szennyezés visszaszorítása, a
természeti erőforrások bölcs
hasznosítása; Azzal, hogy közel hozza
a termelőt a fogyasztóhoz, növeli a
közösség élelmezési és
élelmiszerbiztonságát, jelentősen
csökkenti az energia-, a
csomagolóanyag- és az adalék-anyag
felhasználást, ezzel védi a
környezetet”
A Stratégia határozottan törekszik a
környezeti terhelések minimalizálásra,
de nem minden esetben veszi
tekintetben a környezeti átterhelések
lehetőségét. Pl. szennyvíztisztítás,
energiatermelés biomasszából.

Számos törekvés van ezzel
kapcsolatban a VP-ben. A környezet
terhelése ugyanakkor három
forrásból táplálkozik: kibocsátás,
erőforrás és a természetes tér
felhasználása. A VP törekszik a
kibocsátás csökkentésre, és az
erőforrások hatékony
felhasználására, de nem törekszik a
térfelhasználás csökkentésére. Az
intézkedések néhány helyen
ellentétes irányba hatnak, és
összességen nem lehet előre látni,
hogy a vP képes-e eredményeket
felmutatni a környezet terhelésének
abszolút csökkentésében.

18. Az élet védelme,
környezetbiztonság: a
kockázatok minimalizálása

„Biztosítja a környezethasználat helyes
módját (elővigyázatosság, megelőzés)”
Az élet közvetlen védelmét a Stratégia
kiemelten kezeli, néhány esetben ez
közvetetten is megjelenik, pl.
élelmiszer-biztonság, ugyanakkor
nincs szó az élet ökológiai feltételeinek
teljes körű biztosításáról (éghajlat
megjelenik).

A VP-ben a kockázatkezelés szűkítő
értelemben jelenik meg, elsősorban
az éghajlatváltozással,
kapcsolatosan. A kockázatkezelés
mértéke azonban alul marad a
kockázatkezelési szükséglet
nagyságán.

19. A természetes
térszerkezet védelme

„a fenntartható térhasználat”
A Stratégia a barnamezős területek
hasznosításával váltana ki a zöld
mezőkre vonatkozó terhelést, de nem
hirdet moratóriumot a zöld területek
felhasználására. Nincs eszköz, ami
biztosítaná, hogy a természetes
térszerkezet nem degradálódik tovább,
sőt a közúthálózat további bővítése is
ez ellen hat.

A Zöld infrastruktúra és ökológiai
hálózat fogalma és ezzel kapcsolatos
intézkedések megjelennek a VP-ben.
Az intézkedések elmaradnak a
helyzet által megkívántaktól.
Különösen negatívan hatna a
térszerkezetre az erdészeti
feltáróutak fejlesztése.

20. A koegzisztencia,
együttélés
megvalósulásának
biztosítása: konfliktusok

„Az állam érvényesíti a – családtól a
nemzetig terjedő – helyi közösségek
érdekeit; a közpénzek
felhasználásának közösségi érdeket

A Stratégia sokkal céltudatosabb volt
ebben a tekintetben, mint a VP,
valószínű, hogy a műfaji okoknál
fogva ebben szűkebb a lehetősége.
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minimalizálása

kell szolgálniuk, közösségi hasznokat
kell eredményezniük; az egyes
térségek környezeti, társadalmi és
gazdasági adottságaihoz illeszkedő
beavatkozások kialakítása, a helyi
gazdaságra és a hálózati jellegű
együttműködésekre építkezés; helyi
közösségi részvétel, együttműködés;
Együttműködésre, partnerségre van
szükség, amelynek keretében az
állam, az önkormányzatok és a helyi
lakosság, a tudomány és a gazdaság
szereplői, a város és a vidék közösen,
a kölcsönös érdekeltség és egyúttal a
szolidaritás talaján segíti elő a vidék
fejlesztését; Fontos a helyi közösségek
együttműködése – határon innen és túl
– egyrészt közös (pl. kistérségi,
határmenti) fejlesztési programok,
másrészt az információáramlás,
kapcsolatrendszer, harmadrészt a jó
példák megismertetése,
tapasztalatcsere révén.”

21. Szubszidiaritás

„a helyi közösségek megerősítése, a
helyi adottságokat, erőforrásokat a
helyi közösség által ellenőrzött módon,
a helyi közösség javát szolgálva
hasznosító, kis léptékű, nagy
központok nélküli hálózati gazdaság; a
globalizáció kiegyensúlyozására a kis
területi egységek gazdasági
önszerveződése, önrendelkezése és
együttműködése a válasz; kiemelten
fontos a helyi társadalom „felrázása”,
bekapcsolása a vidéki települések,
térségek jövőjének megtervezésébe,
alakításába; a szubszidiaritás elvének
következetes érvényesítését, a helyi
kezdeményezések ösztönzését és
felkarolását”
Az emberre vonatkozóan számos
intézkedés van az együttélés,
együttműködés javítására. A
koegzisztencia azonban magába
foglalja a természettel való együttélést
is. Ebben a tekintetben nincsenek
meggyőző intézkedések.

A VP-nek erős az elszántsága a helyi
ügyek helyi intézése mellett,
ugyanakkor látni kell, hogy a
szubszidiaritás gyakorlásának nehéz
próbája, ha egy közösség elvesztette
önmeghatározó képességét, vagy
úton van felé.
A VP közösségi terek létrehozásával
is próbája erősíteni a közösségi
szerveződések létrejöttét, amely
alapja a szubszidiaritásra való
képességnek.
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A VP milyen mértékben vette figyelembe a fenntarthatósági elvárásokat.
·
·
·
·
·

Az elvárással a VP nem foglalkozik, az elvárást meg kell jeleníteni
Az elvárás felmerül, de javítani kell a kivitelezésén
Az elvárás teljesül
Az elvárt szempontot a VP közvetetten veszélyezteti
Az elvárt szempontot a VP közvetlenül veszélyezteti

Fenntarthatósági elvárások
Szubszidiaritás megvalósulása

0 pont
1 pont
2 pont
-1 pont
-2 pont
0

1
x

Az erőforrásokhoz való hozzáférés esélyegyenlőségének
biztosítása
Pozitív hatás a környezettudatra

x

Közös teherviselés

x

A koegzisztencia megvalósulásának biztosítása

x

A terv belső összhangjának megvalósulása, a problémák, célok és
eszközök összhangja
A terv külső összhangja más ágazati tervekkel/programokkal

x

2

-1

-2

x

x

Kauzalitás

x

A jövő nemzedékek szükségleteinek kielégítése

x

Környezeti átterhelések kiküszöbölése

x

Holisztikus szemléletmódra való nevelés

x

A fenntartó termelői és fogyasztói mintázatok kialakítása

x

A szerves kultúra megőrzése

x

A helyi erőforrások hasznosításának elsőbbsége és eltartóképességük szerinti használata
A környezeti rendszerek adottságainak megfelelő hasznosítás

x

A sokféleség megőrzése, a sokféleségre épülő szerkezet, a
stabilitás szempontjainak kielégítése
A különböző termelési, fogyasztói mintázatok összekapcsolásának
lehetősége a környezeti folyamatokkal
Az interakciók megóvása

x

A nem anyagi értékek megőrzése

x

A környezet állapotának megőrzése a terhelések csökkentése
révén
A környezeti kockázatok minimalizálása

x

A természetes térszerkezet megőrzése

x

x

x
x

x
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A VP értékelése az éghajlatváltozás, mint EMVA horizontális cél
szempontjából
A klímavédelem a VP-ben átfogó célkitűzésként jelenik meg, és szinte minden programelem erre a
célra irányul. Ez rendkívül dicséretes. Ugyanakkor az éghajlatvédelmi célokat a mitigáció és
adaptáció szempontjából összehangolt módon kell kezelni, nem megengedve, hogy az adaptációs
célok csökkentsék a mitigációs célok teljesülését.
Tekintettel arra, hogy az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás alapja az ökoszisztéma
szolgáltatások javítása, így azt szükséges vizsgálni, hogy a VP milyen mértékben javítja az
ökoszisztéma szolgáltatásokat. Ehhez a következő szempontokat kell mérlegelni:
Az ökoszisztémák szolgáltatások négy nagy csoportját különítjük el: ellátó, szabályozó, támogató
(újabban habitat) és kulturális szolgáltatások. Az ellátó szolgáltatások körébe tartozik az élelem,
víz, ásványok, gyógyszerek és energiahordozók. A szabályozó szolgáltatást a szén megkötése, az
éghajlat szabályozása, a hulladékok lebontása, a méregtelenítés, a víz és levegő megtisztítása, a
kártevők féken tartása jelenti. Habitat szolgáltatásnak nevezzük a biogeokémiai ciklusok
működtetését, a nitrogén, szén, kén, és megannyi más ciklust, a magok elterjesztését, és az
elsődleges növényi produkciót. Kulturális szolgáltatás a lelki, szellemi, fizikai felüdülés, a természet
jelentette inspirációnk, a tudományos felfedezések lehetősége.
A biológiai sokféleség egy fontos eleme az ökoszisztéma szolgáltatásoknak, de maguk a
szolgáltatások az élőlények és környezetük közötti együtt-hatás eredményeként születnek. Ezért a
különböző szolgáltatások nem elkülöníthetők, egymás függvényében léteznek csak. Jó példa erre,
hogy amennyiben az ellátó funkciót a megújuló képességen túl használjuk, akkor felborítjuk a
szabályozó, támogató, kulturális funkciót is.
Nyilvánvaló, hogy közvetve minden ökoszisztéma szolgáltatás kapcsolódik valamilyen módon az
éghajlatváltozáshoz. Az ellátó funkció keretében élelmiszer alapanyagokat termelnek a számunkra
az ökoszisztémák, pl. az erdők gombát, erdei gyümölcsöket. Az éghajlat változás veszélyeztetheti
ezeket a szolgáltatásokat, pl. a gomba, erdei gyümölcs kevesebb lehet a szárazabbá váló nyarak
esetében. A fa tömegének, de egyáltalán a primer növényi produkciónak a mennyisége is
szorosan összekapcsolódik a csapadékmennyiséggel, de a szélsőségesen meleg napokkal is.
A szabályozó szolgáltatás vonatkozásában elsődleges a különböző ökoszisztémák szénmegkötő
képessége, amely szorosan összefügg a széndioxid kibocsátás-elnyelés kérdéskörével. Az erdők
esetében az erdők szukcessziós állapota, és a teljes vegetáció szabja meg az elnyelő és tároló
képességet. A klímax erdő nagyjából egyensúlyi, annyi szenet köt meg, mint amennyit kibocsát. A
művelés miatt növekvésben lévő erdők nettó elnyelők, illetve a természetes szukcessziós
folyamatokban kialakuló erdők is nettó nyelők. A mérsékelt-égövi erdők éves átlagos
szénmegkötése fél tonna hektáronként. A gyér aljnövényzetű, vagy gyengén szintezett erdők
csökkent nyelőképességgel rendelkezik, míg a dús aljnövényzetű erdők szénmegkötése az
átlagnál akár ötven százalékkal is magasabb lehet.
Gyepek esetében a vegetációval való borítottság mértéke, és az éves produkció nagysága a
meghatározó. Minden esetben figyelembe kell venni azonban a használat módját. Egy legelő nettó
kibocsátó, az állatok mobilizálják a szenet, ráadásul metán formájában juttatják a környezetbe. A
kaszálók esetében a betakarításra fordított energia kibocsátása is hozzájárul a táplálék
elfogyasztásának következtében történő kibocsátásokhoz. A talajban történő szén raktározásának
lehetősége itt is minimálisra csökken. A parlag területeken viszont a gyakori égetés miatt sérül a
gyepek szénmegkötő képessége. Ilyenkor az elhalt biomasszából származó szén teljes egésze
visszakerül a légkörbe széndioxid formájában, nincs lehetőség arra, hogy a szerves anyag egy
része a talaj humusz tartalmát gyarapítsa, illetve a talajban a szén raktározásra, vagy kivonásra
kerüljön.
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A legnagyobb biomassza produkcióval a nedves területek rendelkeznek, hiszen ebben az esetben
a víz nem limitáló tényező. Ugyanakkor ezek a területek esnek leggyakrabban a tűz áldozatául,
ugyanis a „karbantartásuknak” ez a legegyszerűbb módja. Az ilyen területeken hektáronként 35-50
GJ hőenergia vész el, a kibocsátásról nem is beszélve.
A különböző ökoszisztéma típusok eltérő szerepet játszanak a mikro- és mezoklíma alakításában,
szabályozásában. Közismert az erdők mikroklíma alakító szerepe a fák és aljnövényzet árnyékoló
hatása miatt, vagy vízfolyások szerepe a környezet hűtésében. A növényi élet és talajélet
szempontjából lényeges a felszín árnyékolásán túl az avar talajtakaró szerepe, amely jelentősen
pufferolja a napi hőingadozást a talaj felszínen.
A felszín vegetációval történő borítottsága befolyásolja az erózió, defláció mértékét, optimális
esetben teljesen kizárja azt. A borítottság lényeges eleme a talaj fedettsége az elhalt
biomasszával, amely meghatározza a talaj nedvességet, a megköthető és tárolható
csapadékmennyiséget (vízmegkötő képesség). Az erdei avar, a dús, nedves rétek, mocsárrétek,
víz- és árokparti magas kórósok a leginkább megfelelők ebből a szempontból. Az emberi
behatások, a felszín „kitakarása” szántással, égetéssel minimalizálja ezeket a szolgáltatásokat.
A szabályozó szolgáltatásokhoz tartozik még a hulladékok lebontásában játszott szerep, a
méregtelenítés, a víz és levegő megtisztítása, a kártevők féken tartása, amely esetünkben nem
képezi a vizsgálat tárgyát az éghajlatváltozással való közvetett kapcsolat miatt.
A habitat (támogató) szolgáltatások közül kiemelkedő a biogeokémiai ciklusok működtetésében
játszott szerep, különös tekintettel a szén és nitrogén ciklusra. Ebben a tekintetben a talajjal,
talajerővel való gazdálkodás a meghatározó. A gének megőrzése, magok elterjesztése, és a
beporzás az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás szempontjából jelentős. Az elsődleges
növényi produkció meghatározza a legtöbb ellátó szolgáltatást mennyiségi oldalról. Az
alkalmazkodás szempontjából kiemelkedik a biológiai sokféleség jelentősége, hiszen a minél
nagyobb változatosság – fajta, faj, élőhelyi – képes biztosítani, hogy széles alapja legyen a
szelekciónak, vagyis a többféle jelenti a nagyobb stabilitást, a jobb alkalmazkodási képességet.
Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás tekintetében az ökoszisztémák kulturális szolgáltatása
sem elhanyagolható, hiszen azok a lelki, szellemi, fizikai felüdülés lehetőségét biztosítják az ember
számára általában. Az általánoson túl azonban ez a szerep felértékelődik hőhullámok idején,
amikor a természetes vegetáció közelsége jótékony hatást gyakorol a beépített területek klímájára,
vagy az erdők, ligetek közvetlenül a felüdülés lehetőségét nyújtják a kedvező mikroklíma
következtében.
A felsorolt szolgáltatások ismeretében egyértelmű, hogy azok kiegyensúlyozott meglétére van
szükség. Elvileg a kiegyensúlyozottság érdekében két lehetőség kínálkozik. Az egyik, hogy minden
ökoszisztémát úgy használjunk, hogy az ellátó szolgáltatás igénybe vétele ne veszélyeztesse a
másik három szolgáltatást. Ez esetben minden egyes ökoszisztémával a megújulás mértékén
kellene gazdálkodni.
Ez a követelmény ma nem teljesül, hiszen Magyarország területének 62%-a mezőgazdasági
terület, amely összesen 5.824.517 ha. Ebből 4.500.858 ha szántóföld, amely az ország teljes
területére kivetítve 48,4%. A szántóknál mindenképpen kedvezőbb ökoszisztéma szolgáltatást
nyújtó gyepterületek az ország területének 11,3%-ra zsugorodtak, az erdővel borított felszín
viszont növekszik, és meghaladta a 20%-os részesedést (az erdősültség 2014. január 1-én
20,7%). Ennek a területnek alig több mint a felén találhatunk természetesre emlékeztető, honos
fafajokból álló erdőtársulásokat. Az ország területének több, mint 20%-a élvez valamilyen szintű
védettséget. Az Európai Unió ökológiai hálózata, a Natura 2000 területek kiterjedése hazánkban
közel 2 millió hektár kiterjedésű, amelyen belül a gyep és szántó területek majd 1 millió hektárt
tesznek ki. Azonban a kedvező méret ellenére a hazánkban előforduló 46 közösségi jelentőségű
élőhely csupán 11%-ának állapota kedvező. Hazánkban a legjelentősebb veszteséget a
természetes vegetáció elpusztításával okoztuk az ökoszisztéma szolgáltatások és a biológiai
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sokféleség vonatkozásában. A vegetáció alapján a természeti tőkeindex mindössze 9.9%. Az
élőhelyek természetes megőrzöttsége rendkívül kedvezőtlen, valóban természetesnek mondható
vegetáció az ország területének mindössze 0,6%-át borítja. Nagyjából az összes terület 17%-án
találhatunk még természetes élőhely maradványokat, ennek a 2%-a jelenti az előbb említett
természetes vegetációt, a 17% területnek a fele közepesen, az ötöde erősen leromlott, és 27%-a
tekinthető természetközelinek.
Az éghajlat alakításában rendkívül fontos tényező a felszín borítottsága. A területi arányokból
látható, hogy az ország területének szántóföldekkel borított közel fele még a vegetációs
időszakban sem rendelkezik állandó felszínborítással, és a vegetációs időn kívül minden
borítottság nélkül ki van téve a környezeti pusztító hatásoknak (kiszáradás, szél és víz koptató
hatása). Ezek a tények minimalizálják a támogató és szabályozó ökoszisztéma szolgáltatásokat.
Ezért nagyon csekély az ország környezeti rendszerének önszabályozó képessége, amely
különösen az éghajlatváltozás kapcsán kedvezőtlen. Ennek a szabályozási funkciónak az
elégtelensége okozza a hazai éghajlati pozitív anomáliát (gyorsabban melegszik a globális
átlagnál) az átlagos változáshoz képest.
A felsorolt körülményekből jól látszik, hogy ökoszisztémáink kiegyensúlyozott használata nem
valósul meg, az ökoszisztémák döntő része (több, mint 90%) a szolgáltató funkció számára van
igénybe véve.
A másik lehetőség, hogy az ökoszisztémák egy részét ellátó szolgáltatásokra vesszük igénybe, de
az ország területének egészében kiegyenlítjük ezt a hátrányt, azzal, hogy természetes, teljes körű
szolgáltatást nyújtó ökoszisztémákat hagyunk működni.
Hogy milyennek is kellene lennie ennek az aránynak, azt csak közelítésekkel tudnánk
meghatározni. Egy ilyen közelítés a hazai karbonháztartás kérdésének elemzése.
Magyarország összes üvegházhatású-gáz kibocsátása abszolút értékben jelentéktelen, ám a
globális igazságosság értelmében az egy főre jutó kibocsátási értékeket kell alapul venni. 2050-re,
az akkori várt népességszámmal kalkulálva egy főre nem juthatna több kibocsátás, mint 2 tonna
évente. 2011-ben minden magyar emberre 6,2 tonna kibocsátás jutott széndioxid egyenértékben.
Fontos annak a meglátása, hogy saját ökológiai kapacitásainkhoz képest ez a kibocsátás jelentős.
2011-ben 62,8 millió tonna volt az ország nettó kibocsátása. 1 hektár mérsékelt égövi erdő egy év
alatt 5 tonna széndioxidot képes elnyelni, amennyiben nincs klimax állapotban. Vagyis a saját
kibocsátásunk elnyeléséhez 12,56 millió hektár erdőre lenne szükség, de mint tudjuk csak 2 millió
hektár van. Ez összesen 10 millió tonnát tud semlegesíteni.
Csak a 2013-ban Magyarországon elégetett 2,7 Mrd liter üzemanyagból keletkező 6,75 millió
tonna széndioxid elnyeléséhez 1,35 millió hektár erdőre lenne szükség. (1 liter benzin
elégetésekor 2,331 kg, 1 liter gázolaj elégetésekor 2,6008 kg széndioxid szabadul fel. Egy
négyzetméter mérsékelt-égövi erdő átlagosan 0,5 kg széndioxidot köt meg egy év alatt.) Ha ehhez
hozzászámítjuk a 2012/13 fűtési időszakban elfogyasztott 7,36 Mrd köbméter gáz elégetésekor
keletkező (1 m3 gáz elégetéséből 1,8 kg széndioxid szabadul fel) 13,2 millió tonna széndioxid
elnyeléséhez szükséges erdőt (2,65 millió hektár), akkor csak ez a két tétel a duplája a
rendelkezésre álló kapacitásnak. Mindebből jól látszik, hogy a világ más helyein lévő szárazföldi és
tengeri nyelőkre hagyatkozhatunk csak, amelyek túlterhelésének ilyen módon magunk is részese
vagyunk.
Ebben az esetben egyszerre lenne szükséges csökkenteni az egy főre jutó kibocsátást, és növelni
a természetes ökoszisztémák arányát a szénmegkötő képesség érdekében, hiszen nagyobb
területre lenne szükség a semlegesítéshez, mint amekkorával rendelkezünk.
A csökkentés tartalékai kezdenek kimerülni, hiszen a gazdaság szerkezeti átalakulása java részt
megtörtént, és a hatékonysági mutatók is javultak. A kibocsátás tekintetében az összes
tüzelőanyag és üzemanyag elégetését magában foglaló energiaszektor aránya (72%) a
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legjelentősebb. A mezőgazdaság 13%-kal, az ipari folyamatok – beleértve az oldószerek és egyéb
termékek használatát – 10%-kal, a hulladékszektor pedig 5%-kal járult hozzá az üvegházhatású
gázok kibocsátásához 2011-ben. A bázisidőszakhoz képest a legjelentősebb kibocsátás
csökkenés az energia (-40%), a mezőgazdaság (-54%) és az ipar (-58%) szektoraiban
mutatkozott, mely részben összefüggésbe hozható az infrastruktúra modernizálásával és az
energiaárak növekedésével. A hulladékszektorban viszont növekedett a kibocsátás részaránya,
1985 óta mintegy 15%-kal.
Amennyiben a kibocsátás csökkentés tartalékai kiüresednek, úgy nem marad más hátra, mint az
ökoszisztémák természetes állapotának javítása.
A jelentősen lecsökkent ökoszisztéma szolgáltatások javítása csak úgy lenne lehetséges, ha
a hatékony gazdálkodásra alkalmatlan földterületeket átengednék a természetes
szukcessziónak. Erre a „Mezőgazdasági területek művelésben tartásának ösztönzése”
intézkedés ellentétesen hat.

A VP összefüggései az energia kérdésekkel
A VP a következő energiapolitikai kérdésekre koncentrál:
· Az energia inputok csökkentése a termelési rendszerekben, energiahatékonyság
· épületenergetikai megoldások
· önkormányzatok megújuló energia programjai a helyi adottságokra alapozottan
· a biomassza energetikai felhasználása
· a geotermikus energia, főleg termálvíz energiájának hasznosítása
Ezekből az első két pont jelentős pozitív hatással bírhat, míg a megújuló energia felhasználásra
vonatkozó intézkedések csak bizonyos feltételek mellett lehetnek pozitív környezeti hatásúak.
Ökológiai szempontból a legproblémásabb az agrárgazdaságban megtermett biomassza
energetikai célú felhasználása. A korábbi elképzelésekkel szemben örömmel látható, hogy az un.,
agroüzemanyagok termelése lekerült a támogatott fejlesztések listájáról, sőt a biomassza egyéb
energetikai célú feldolgozásával kapcsolatban is érezhető óvatosság, és a közvetlen energetikai
hasznosítás mellett megjelent a közvetett energiahasznosítás is.
Ez az örvendetes változás az 5. prioritásban - Az erőforrás-hatékonyság előmozdítása, valamint a
karbonszegény és az éghajlatváltozás hatásaival szemben ellenállóképes gazdaság irányába
történő elmozdulás támogatása a mezőgazdasági, az élelmiszer-ipari és az erdészeti ágazatban –
jelenik meg. Az 5C fókuszterület így fogalmaz: „A megújuló energiaforrások, a melléktermékek, a
hulladékok, a maradékanyagok és más, nem élelmiszer jellegű nyersanyagok biogazdasági
célokra történő átadásának és felhasználásának megkönnyítése”.
Ugyan ennek egyértelmű kifejtése hiányzik, de mégis egy pozitív előjele annak a felismerésnek,
hogy az agrárgazdaságban megtermelt szerves-anyagokat vissza kell juttatni a termőföldre. Ennek
energetikai és éghajlatvédelmi, valamint vízgazdálkodási, biodiverzitás-megőrzési jelentősége
óriási, egy ilyen intézkedés számos környezeti problémát egyszerre orvosolhat.
Ma a szerves anyagokat elvesztegetjük, komoly mennyiségű energia befektetésével létesítünk,
fenntartunk és működtetünk olyan infrastruktúrákat, amelyek a szerves anyagokat értéktelenítik el,
bontanak le elemeikre, és szórják szét a globális környezeti rendszerekbe, ahonnan azok már nem
visszagyűjthetők (pl. foszfor). Az elvesztegetett szerves anyagok helyett fosszilis
energiahordozókat használunk fel a talajerő pótlására, amelyek, mint a gyártásuk, szállításuk és
alkalmazásuk közben terhelik a környezet. Ebben a folyamatban sokszoros az energiaveszteségünk, éppen ezért ha ezt nem tesszük, akkor jelentős lehet a fel nem használt fosszilis
energia megtakarításunk.
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A VP-ben egyenlőre mind a közvetlen (elégetem), mint a közvetett (a talajkímélő gazdálkodásban
hasznosítom és energiát, vizet, ásványi anyagokat takarítok meg) energetikai hasznosítás
megjelenik. A piaci folyamatok egyértelműen a közvetlen energetikai hasznosítás irányába viszik a
folyamatot, hiszen a helyben keletkező biomassza elégetése versenyképes a fosszilis
energiaforrásokkal.
A helyes fejlesztéspolitikai meggondolás az lenne, ha a VP támogatná az erdőben
megtermett rönk hatékony tüzeléstechnikai eszközeinek elterjedését, de nem támogatná az
egyéb biomassza alapanyagok közvetlen energetikai hasznosítását. Ennek egyszerű
indoka, hogy az piaci alapon is működik, másrészt ezeknek az alapanyagoknak van egy
társadalmilag és környezetileg sokkal kedvezőbb feldolgozási módja.
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7. melléklet
Vidékfejlesztési Program 3.0

2013.09.30

Vidékfejlesztési Program 4.0

2014.03.14

Vidékfejlesztési Program 5.0

2014.05.09

Vidékfejlesztési Program 6.0

2014.08.15

Vidékfejlesztési Program 2014HU06RDNP001

Vizsgált programváltozatok listája

2014.09.04.
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8. melléklet
Fenntarthatósági, környezeti javaslatok három
témakörbe rendezve az egyes intézkedésekre vonatkozóan
Fenntarthatósági, környezeti javaslatok három témakörbe rendezve az egyes
intézkedésekre vonatkozóan
A három témakör, szempontcsoport (az SKV kritériumokra építő környezeti összefoglalás):
·
·
·

erőforrások kímélete, takarékosság a fejlesztések során, a víz, az anyag és az
energiatakarékosság érvényesítése, talaj, mint ökológiai rendszer védelem, a
hatékonyság technológiai szempontjainak fejlesztése mellett;
kibocsátások és terhelések csökkentése, mérséklése a fejlesztések során,
például a légszennyező anyagok kibocsátásának csökkentésében, a levegőminőség
javítása; szennyvíz és a hulladék kibocsátás, termelés mérséklése;
a táji, domborzati adottságokhoz illeszkedő és takarékos, az ökoszisztémák állapotának
megőrzését és javítását elősegítő ésszerű és kíméletes területhasználati
szempontok érvényesítése.

Kiemelt intézkedések értékelése:
M01

Környezeti hatás: kedvező.
Kockázat: intenzív, iparszerű nagyüzemi termelési módszerek túlzott arányú hangsúlya a tematikák
között az extenzív, ökológiai módszerek hátrányára.
Javaslatok a kedvező környezeti hatás növelése érdekében:
Bemutató üzemeknél minél nagyobb arányban legyen lehetőség az ökológiai, agrárkörnyezetgazdálkodási illetve természetkímélő gazdálkodás terén jól működő hazai gyakorlati-üzemi
példák (köztük a nemzeti parki területkezelések) bemutatására (gazda-gazda közötti ismeretátadás
jobb hatékonysága).
Tanulmányutaknál külön ki kell emelni az egyes, mező- és erdőgazdálkodással összefüggő
környezeti problémák hatékony kezelésében élenjáró külföldi gazdaságok-üzemek megtekintési
lehetőségének biztosítását (külföldi jó gyakorlatok megtapasztalása).

I.

Szempont: vízmegőrző és talajvédő talajművelés, okszerű tápanyagpótlás, integrált növényvédelem,
ellenálló illetve tájfajták használata, ökológiai és természetkímélő gazdálkodási módok, erdőkörnyezetvédelem valamint özönnövény-irtási módszerek megfelelő arányban történő oktatása és
bemutatása.

II. Szempont: növénytermesztés, állattenyésztés és élelmiszer-feldolgozás során keletkező
szennyezőanyag kibocsátást csökkentő módszerek megfelelő arányban történő oktatása és
bemutatása.
III. Szempont: táji adottságokhoz alkalmazkodó mezőgazdasági-erdészeti művelési ág és mód váltás
(tájgazdálkodás) megfelelő arányban történő oktatása és bemutatása; főként a következő kiemelten
érintett térségekben: Magas Természeti Értékű Területek, Natura 2000 Hálózat, Vásárhelyi Terv
Továbbfejlesztése, Országos Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv célterületein.
M02

Környezeti hatás: kedvező.
Kockázat: intenzív, iparszerű nagyüzemi termelési módszerek túlzott arányú hangsúlya a
szakterületek között az extenzív, ökológiai módszerek hátrányára.
Javaslatok a kedvező környezeti hatás növelése érdekében:
A szaktanácsadási rendszerbe kívánatos lenne olyan részelemet (alhálózatot) kialakítani, amelynek
speciálisan felkészített szaktanácsadói kifejezetten a környezet- és természetvédelmi témakörökben
járatosak, az ilyen jellegű problémák kezelésében célzottan tudják segíteni a gazdálkodókat. Ezen
alhálózatban aktívabb szerepet kellene biztosítani az állami és civil természetvédelem
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szakembereinek, akár önálló szaktanácsadóként akár szakmai segítő közreműködésükkel (pl. agrárszaktanácsadóval területi párban tevékenykedve). Legalább mintaterületeken célszerű lenne
modellezni ennek hatékonyságát és megvalósíthatóságát, főként a környezetileg érzékeny
területeken, pl. Magas Természeti Értékű Területek, Natura 2000 Hálózat, Vásárhelyi Terv
Továbbfejlesztése, Országos Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv célterületein
A szaktanácsadók felkészítésében és képzésében nagyobb hangsúlyt kell kapnia a hazai állami és a
civil természetvédelemben felhalmozódott tudásnak (kiemelten a nemzeti park igazgatóságok és a
civil természetvédelmi szervezetek). A szaktanácsadók magasabb színvonalú felkészítésében, a
szakterületi tudás átadásában jobban kell támaszkodni ezen szakemberekre (szakanyagok és
tájékoztató anyagok összeállítása, oktatások megtartása, terepi képzési helyszínek biztosítása).
A szaktanácsadók minősítési rendszerét úgy kellene módosítani, hogy nagyobb hangsúlyt kapjon a
környezet- és természetvédelmi vonatkozású ismeretek megléte. A minősítési rendszer
kidolgozásába szintén érdemes bevonni az állami természetvédelem szakmai bázisát.
A környezet- és természetkímélő gazdálkodási témaköröket érintő szaktanácsadás minél jobban
támaszkodjon az ökológiai, agrár-környezetgazdálkodási illetve természetkímélő gazdálkodás terén
jól működő hazai gyakorlati-üzemi példákat (köztük a nemzeti parki területkezeléseket) felvonultató
bemutatóüzemekre (aktívabb együttműködés a bemutatóüzemekkel a szaktanácsadás során).
Szaktanácsadók továbbképzése során a külföldi tanulmányutaknak minél nagyobb szerepet kell
biztosítani. Környezeti szempontból ki kell emelni az egyes, mező- és erdőgazdálkodással
összefüggő környezeti problémák hatékony kezelésében élenjáró külföldi gazdaságok-üzemek
megtekintési lehetőségét, és főként a külföldi szaktanácsadási rendszerek-gyakorlatok környezet- és
természetvédelmi vonatkozású részeinek terepi megismerését (külföldi jó gyakorlatok
megtapasztalása).
A szaktanácsadással érintett témakörök, szakterületek esetében kívánatos lenne a
mezőgazdaságban és élelmiszer-alapanyag előállításban hatékonyan alkalmazható megújuló
energiaforrásokkal kapcsolatos alapszintű és tájékozódást segítő ismeretek hangsúlyosabb
megjelenítése, aktívabb összekapcsolás biztosítása az energetikai szakértőkkel, tanácsadókkal
(gazdálkodók, ügyfelek alapszintű eligazodását, átirányítását segítendő).
I.

Szempont: a szaktanácsadási rendszerben a vízmegőrző és talajvédő talajművelés, okszerű
tápanyagpótlás, integrált növényvédelem, ellenálló illetve tájfajták használata, ökológiai és
természetkímélő gazdálkodási módok, erdő-környezetvédelem valamint özönnövény-irtási
módszerek megfelelő arányban történő megjelenítése.

II.

Szempont: a szaktanácsadási rendszerben a növénytermesztés, állattenyésztés és élelmiszerfeldolgozás során keletkező szennyezőanyag kibocsátást csökkentő módszerek megfelelő arányban
történő megjelenítése.

III. Szempont: a szaktanácsadási rendszerben a táji adottságokhoz alkalmazkodó mezőgazdaságierdészeti művelési ág és mód váltás (tájgazdálkodás) megfelelő arányban történő megjelenítése;
főként a következő kiemelten érintett térségekben: Magas Természeti Értékű Területek, Natura 2000
Hálózat, Vásárhelyi Terv Továbbfejlesztése, Országos Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv célterületein.
M04

Környezeti hatás: részben kedvező – részben kedvezőtlen (lásd „Kockázat”).
Kockázat: egyes elemei környezeti szempontból nem kedvező megvalósítás esetén kedvezőtlenné
válhatnak:
- melioráció: természetkárosító beavatkozás Natura 2000 illetve védett természeti
területen: talajbolygatás, természetvédelmi szempontból kívánatos vízmennyiség
csökkentése-elvezetése
- öntözésfejlesztés: vízigényes növénykultúrák és termesztéstechnológiák terjedése a
nem megfelelő táji adottságú területeken is (alkalmazkodás gyengítése: öntözéstől
függés), szikesedés veszélye, természetkárosító beavatkozás Natura 2000 illetve védett
természeti területen (veszélyeztető mértékű vízkivétel védendő felszíni víztestből,
hálózat kiépítésénél talajbolygatás), tágabb környezetben módosuló talajvízszint
- öntözésfejlesztésnél túlzottan megengedő az alintézkedés meghatározása nettó öntözött
terület növelése esetén, amennyiben az a Vízgyűjtő-gazdálkodási tervben szereplő
tározóból történik: fokozottabban figyelemmel kell lenni a kivett vízmennyiségre, annak
arányára a vízkapacitáshoz képest; kiemelt természetvédelmi értéket hordozó
víztesteknél szigorúan kellene szabályozni az öntözési célú vízkivétel mértékét és
időszakát
- termálvíz felhasználás: visszasajtolás elmaradása (hiányos/megengedő szabályozás),
szennyezett víz elvezetése élővízbe
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biomassza-energia: szilárdtüzelésű rendszerek előnyben részesítése a napenergiával
illetve a biogázzal szemben levegőszennyezési szempontból kedvezőtlen, utóbbiakat
kedvezőbben kell megítélni a pályázatok elbírálásánál
Élőhelyfejlesztési célú nem termelő és vízvédelmi beruházásoknál az egyes vállalásokért járó
hektáronkénti kifizetés összege és az intézkedésre rendelkezésre álló forráskeret nagysága (a
pontozásos rendszeren keresztül) alapvetően befolyásolni fogja a programban résztvevők számát,
így az intézkedés célkitűzéseinek teljesülési szintjét, eredményességét!
-

Javaslatok a kedvező környezeti hatás növelése érdekében:
Területi lehatárolás szintjén is meg kell jeleníteni a természetvédelmi szempontból nem javasolt
öntözési/meliorációs földrajzi célterületeket.
Az élőhelyfejlesztési célú nem termelő és a vízvédelmi beruházások alintézkedés hatékony
végrehajtása a több szakterületet (pl. vízügy, természetvédelem) érintő megvalósítás miatt csak
megfelelő szaktanácsadással kísérve lesz igazán eredményes, főként az ökológiai célok
szempontjából. Speciális igényeit meg kellene jeleníteni a szaktanácsadás támogatása
intézkedésnél is.
Szükséges az élőhelyfejlesztési célú nem termelő és a vízvédelmi beruházások alintézkedés
vállalásainak összehangolása, egymásra épülése az elkészült Natura 2000 Fenntartási Tervekkel –
fontos hogy a tervek becsatornázása megtörténjen, a területi sajátosságok megjelenhessenek!
Agrár-innovációs projekteknél előtérbe kell helyezni a kiválasztásnál a természetkímélő
gazdálkodási módszerekkel foglalkozó fejlesztési projekteket, kifejezetten a Natura 2000 Hálózat,
Magas Természeti Értékű Területek, Víz-Keretirányelv célterületein. Szintén kiemelten kellene
támogatni az okszerű talaj- és tápanyag gazdálkodással (előtérben a szervestrágyával),
klímaváltozás hatásainak mérséklésével, a vízfelhasználás csökkentésével, az üvegházhatású
gázok kibocsátásának csökkentésével (biomassza-energia közül kiemelten a biogáz, és mindenek
előtt a napenergia mezőgazdasági hasznosításával) foglalkozó fejlesztési projekteket.
Állattenyésztési ágazatot érintő beruházási támogatásnál kívánatos lenne a legeltető állattartás
fejlesztéseit kiemelten kezelni (pl. a bírálati szempontoknál előtérbe helyezni). Az extenzív, külterjes
állattartás és a legeltető gyephasznosítás más intézkedésekhez is szervesen kapcsolódik, és
jelentős környezeti előnyökkel jár, kedvező természetvédelmi vonzatai vannak.
I.

Szempont: Pályázatok kiválasztásánál kívánatos az energiahatékonysági (energia-megtakarítás,
biogáz- termál- és napenergia használata) vállalások minél nagyobb súlyú figyelembe vétele.
Gabonatárolók építésének támogatásánál a megújuló energiák használatának előnyben
részesítésén belül kiemelten kellene kezelni a napenergia és a biogáz technológiák használatát!

II. Termálkutak hasznosításánál kiemelten figyelemmel kellene lenni a környezetvédelmi szempontokra
(korszerű-energiahatékony technológiák, visszasajtolás /szabályozás átgondolása/, tározás és
tisztítás, elvezetés élővízbe).
Javasolt a környezetkímélő trágyakezelés-tárolás támogatásánál az igényeket kielégítő forráskeret
biztosítása.
III. Szempont: Az öntözés/melioráció agroökológiai, környezet- és természetvédelmi szempontból nem
megfelelő helyen történő megvalósítása a jelenlegi (plusz víz bevitele nélkül) nem fenntartható
művelési ág/mód konzerválásával jár, nem készteti a gazdálkodót a környezeti feltételekhez
alkalmazkodó művelési ágra illetve művelési módra történő váltásra. A megalapozatlan
öntözésfejlesztés szükségtelen, és így eleve pazarló vízfelhasználást okoz (az adott területen
egyáltalán nem lenne szükség öntözésre, mivel az azt igénylő növénykultúra nincs a helyén a
tájban, az adott területet máshogy kellene hasznosítani a termőföldet: művelési ág/mód váltásra
lenne szükség). Előzőek miatt elengedhetetlen az ilyen szempontból nem támogatható térségek
térképi megjelenítése, a kiválasztási kritériumoknál való szerepeltetése.
Kertészeti ültetvénytelepítés támogatásánál a termőhelyi adottságokon belül javasolt külön
megjeleníteni a tájba illeszkedő ültetvények lehetőségét, a kiválasztási kritériumoknál előtérbe
helyezni pl. ártereken az ártéri extenzív gyümölcsöst (egyben a művelési ág és mód váltást ártéren,
VTT, VKI célterületeken), illetve az ellenálló illetve tájfajták használatát, művelési mód váltásnál az
ökológiai termesztési módot.
M06

Környezeti hatás: semleges – környezeti szempontok valós alkalmazása esetén kedvező.
Kockázat: Az intézkedés átfogó célkitűzéseinél megfogalmazottakkal ellentétben nem jelennek meg,
van nem kellő hangsúllyal és részletezettséggel a környezetvédelmi, klímaváltozási szempontok a
kritériumrendszernél. A fiatal termelői generáció szemléletének, gazdálkodási irányultságának
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kedvező irányba történő formálása alapvető fontosságú a környezetünk hosszú távú megőrzésének
céljából.
Javaslatok a kedvező környezeti hatás növelése érdekében:
I.

Szempont: Fiatal mezőgazdasági termelők támogatásánál a pályázatok kiválasztásánál kívánatos
lenne előnyben részesíteni a célkitűzéseknél megfogalmazottaknak eleget tevő projekteket, a
környezeti szempontokon belül nevesítve pl. a víz- és energiatakarékos, megújuló energiákra
(kiemelten a napenergiára) alapozott tervet benyújtókat, a legeltető állattartást, az ellenálló és
tájfajták használatát, az ökológiai gazdálkodást.

II. Szempont: A figyelembe vett környezeti szempontok valós tartalma lesz lényeges (pl. állattartás
fejlesztésre beadott pályázatok esetén nem csak a trágya tárolása, hanem a képződött trágya
mennyisége és felhasználhatósága a tervezett tartástechnológia révén). Hasonlóan a kisüzemek és
a nem mezőgazdasági tevékenységek fejlesztésénél: alacsonyabb károsanyag és hulladék
kibocsátást eredményező technológiák, környezeti terhelést jelentő fejlesztések előnyben
részesítése.
III. Szempont: M10

Környezeti hatás: kedvező.
Kockázat: A támogatási keret várható szűkössége miatt, a célkitűzéseknek és vállalási előírásoknak
amúgy megfelelő gazdálkodók és területeik kiesnek a támogatási lehetőségből (évenként megnyitott
időablak híján 5 évre!), ez jelentősen csökkentheti a potenciálisan elérhető igen kedvező és
széleskörű környezeti hatásokat!
Az egyes vállalásokért járó hektáronkénti kifizetés összege és az intézkedésre rendelkezésre álló
forráskeret nagysága (a pontozásos rendszeren keresztül) alapvetően befolyásolni fogja a
programban résztvevők számát, így az intézkedés célkitűzéseinek teljesülési szintjét,
eredményességét!
A műveletek részletesebb kifejtése hiányzik: a megvalósulás során jelentős kivitelezési és súlyozási
eltérések is lehetnek, ami lényegesen módosíthatja az intézkedés környezeti hatását, az elvárt célok
teljesülési szintjét!
Javaslatok a kedvező környezeti hatás növelése érdekében:
Előző időszak agrár-környezetgazdálkodási programjainak tapasztalata alapján javasolt a pályázatok
benyújtására minden évben lehetőséget nyújtani, azonos időszakban egy „időablakot” biztosítva az
újonnan csatlakozni kívánó gazdálkodók számára.
Szükséges lenne a Magas Természeti Értékű Területek lehatárolásának felülvizsgálata,
aktualizálása, a zónásítás bevált elemeinek megtartása mellett.
Az intézkedés pontozási rendszerébe javasolt beemelni az országos jelentőségű védett természeti
területeket, mint pozitív elbírálási szempontot (amiből alapvetően csak a Natura 2000 vagy Magas
Természeti Értékű Területek hálózatával átfedésben lévő védett természeti területek kerülnek be a
zonális lehatárolásba).
Az elmúlt évek irányítási és ellenőrzési tapasztalatait, illetve a természetvédelmi szempontból
végzett, témakört érintő monitoring vizsgálatok és kutatások eredményeit be kellene építeni a széles
körű szakmai konszenzus alapján kidolgozott új előírási/vállalási rendszerbe.
Az előremutató fejlesztésként kidolgozott „Zöld-Pont” agrár-környezeti értékelő módszeren alapuló
vállalási rendszert célszerű lenne elindítani eltérő adottságú mintaterületeken, párhuzamosan az
országos rendszerrel.
Szükséges az agrár-környezetgazdálkodási intézkedés széleskörű összehangolása, egymásra
épülése az elkészült Natura 2000 Fenntartási Tervekkel – fontos hogy a tervek becsatornázása
megtörténjen, a területi sajátosságok megjelenhessenek!
A környezet- és természetvédelmi szempontból jelentős kedvező hatással bíró intézkedés
célkitűzéseinek elvárt szintű teljesítéséhez minél nagyobb számú gazdálkodó, elegendő kiterjedésű
és megfelelő eloszlású földterület bevonása szükséges, ehhez pedig elegendő nagyságú
forráskeretet kell biztosítani – javasolt az intézkedés forráskeretének jelentős megnövelése!

I.

Szempont: A szántó esetén alkalmazandó területalapú degressziónál túl magasak a területi határok,
amelyek nem jelentenek megfelelő szintű előnyt a kis- és családi gazdaságok számára – sőt a
nagygazdaságoknak jelentenek előnyt a kisebb fajlagos költségeik miatt (jelenlegi átlagos
birtokméretek alapján); mindenkép javasolt az egyes területi határok jelentős csökkentése! Jó példa
a „Kompenzációs kifizetések természeti hátránnyal érintett területeken” intézkedés degressziós
arányai, és az indoklása is.
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II. Szempont: III. Szempont: A pályázatok művelési ágak szerint szétválasztott pontozásánál kívánatos lenne
általános előnyben részesíteni a jellemzően nagyobb természetvédelmi értékkel bíró és kisebb
környezeti terheléssel művelhető a gyep (rét, legelő), vizes élőhely (tó, nádas, mocsár, zsombék)
művelési ágakat, a szántó művelési ággal szemben.
M11

Környezeti hatás: kedvező.
Kockázat: A támogatási keret várható szűkössége miatt, a célkitűzéseknek és vállalási előírásoknak
amúgy megfelelő gazdálkodók és területeik kiesnek a támogatási lehetőségből (évenként megnyitott
időablak híján 5 évre!), ez jelentősen csökkentheti a potenciálisan elérhető igen kedvező és
széleskörű környezeti hatásokat!
Az egyes vállalásokért járó hektáronkénti kifizetés összege alapvetően befolyásolni fogja az
intézkedésben résztvevők számát, így az intézkedés célkitűzéseinek teljesülési szintjét,
eredményességét!
Szükséges az ökológiai gazdálkodás előírásainak összehangolása, egymásra épülése az elkészült
Natura 2000 Fenntartási Tervekkel – fontos hogy a tervek becsatornázása megtörténjen, a területi
sajátosságok megjelenhessenek!
Javaslatok a kedvező környezeti hatás növelése érdekében:

I.

Szempont: A szántó esetén alkalmazandó területalapú degressziónál túl magasak a területi határok
(irreálisan magasak a jelenlegi öko-gazdálkodásba bevont területek méretbeli megoszlása alapján!),
amelyek nem jelentenek megfelelő szintű előnyt a kis- és családi gazdaságok számára – sőt a
nagygazdaságoknak jelentenek előnyt a kisebb fajlagos költségeik miatt (jelenlegi átlagos
birtokméretek alapján); mindenkép javasolt az egyes területi határok jelentős csökkentése! Jó példa
a „Kompenzációs kifizetések természeti hátránnyal érintett területeken” intézkedés degressziós
arányai, és az indoklása is.

II. Szempont: III. Szempont: Az intézkedés célterületének tervezett földrajzi lehatárolása megfelel a környezet- és
természetvédelmi prioritásoknak (a Magas Természeti Értékű Területek felülvizsgálatát és
aktualizálását követően).
M12

Környezeti hatás: kedvező.
Kockázat: Megfelelő tájékoztatás szükséges, az érintett gazdálkodókat időben és teljes körűen fel
kell világosítani a betartandó előírásokról és a kompenzáció igénylésének feltételeiről!
Javaslatok a kedvező környezeti hatás növelése érdekében:
Szükséges a Natura 2000 területalapú kompenzációk kötelező előírásainak összehangolása,
egymásra épülése az elkészült Natura 2000 Fenntartási Tervekkel – fontos hogy a tervek
becsatornázása megtörténjen, a területi sajátosságok megjelenhessenek!

M13

Környezeti hatás: kedvező.
Kockázat: Megfelelő tájékoztatás szükséges, az érintett gazdálkodókat időben és teljes körűen fel
kell világosítani a betartandó előírásokról és a kompenzáció igénylésének feltételeiről
(szaktanácsadás szerepe)!

M-

Fiatal Gazda tematikus alprogram
Környezeti hatás: semleges – környezeti szempontok valós alkalmazása esetén kedvező.
Kockázat: Javaslatok a kedvező környezeti hatás növelése érdekében:
Az M01, M02, M04 és M06 intézkedések vonatkozó alintézkedéseinél megadott szempontok
érvényesek a Fiatal Gazdák alprogram megítélésénél.
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9. melléklet

Az értékelésben résztvevő vezető szakértők rövid
önéletrajza

Fülöp Gyula (Eger, 1971) mezőgazdasági szaktanácsadói szakmérnök,
környezetvédelmi szakmérnök, állattenyésztő szakirányú agrármérnök.

mezőgazdasági

Számos szakmai szervezet tagja, vagy vezetőségében résztvevő szakértő. Széleskörű
állattenyésztési, agrár-környezetvédelmi, természetvédelmi és élőhelykezelési tapasztalatokkal
rendelkezik. Ezen témákban szakmai anyagai jelentek meg, illetve az ország különböző területein
tanácsadóként is évtizedes tapasztalatokkal rendelkezik. 10 éve foglalkozik Európai Unióhoz
kapcsolódó programok értékelésével.
Dr. Gyulai Iván (Miskolc, 1952) ökológus, a fenntartható fejlődés, fenntarthatóság egyik
legjelentősebb magyar gondolkodója.
Számos környezetvédő társadalmi szervezet megalakítását kezdeményezte. A környezetvédelem
és a fenntarthatóság területén kidolgozott alternatív javaslatairól, gondolatairól ismert. A
gömörszőlősi fenntartható falu-program a gyakorlatba is igyekszik átültetni az általa kidolgozott
alternatívákat. Az Ökológiai Intézet A Fenntartható Fejlődésért Alapítvány igazgatója, a KözépKelet-Európai Biodiverzitás Munkacsoport, valamint a Magyar Természetvédők Szövetségének
társelnöke. A környezetvédő mozgalom választott képviselője az Országos Környezetvédelmi
Tanácsban, valamint a Géntechnológiai Eljárásokat Engedélyező Bizottságban. A
rendszerelméletet alkalmazza a társadalmi, környezeti, gazdasági problémák egy rendszerben
láttatásához, megközelítéséhez, kezeléséhez. Munkásságáért 2005. március 15-én a Magyar
Köztársasági Érdemrend lovagkeresztje kitüntetésben részesült. A Nemzeti Fenntartható Fejlődési
Tanács tagja.
Szabó Balázs (Lengyeltóti, 1972) agrármérnök, humánökológus, mentőtiszt.
Élőhelykezelési. fajvédelmi, birtok- és tájszintű gazdálkodási, tervezési és értékelési
tapasztalatokkal rendelkező szakértő. Ökológiai, élővilágvédelmi, agrár-könyezetvédelmi szakmai
szervezetek tagja. Települési és járási szintű beruházási, fejlesztési és képzési programok
irányítójaként és közösségfejlesztési programok vezetőjeként is tapasztalatokkal rendelkezik. 10
éve foglalkozik Európai Unióhoz kapcsolódó programok értékelésével.
Dr. Szilvácsku Zsolt (Vác, 1970) tájépítész, jogász, IAIA hatásvizsgálati szakértő.
Közigazgatásban, hazai és nemzetközi civil szervezeteknél, illetve felsőoktatási és vállalkozási
szektorban is tapasztalatokkal rendelkező szakértő. Több, mint 20 országos szintű értékelési,
hatásvizsgálati programot vezetett. Fenntarthatóság és a hatásvizsgálatok értékrendi, intézményi
és módszertani kérdéseivel foglalkozott doktori munkájában. A Tájszintű Együttműködések
Módszertani Központ alapítója. Döntéshozatali folyamatok és a visszacsatolási, hatásvizsgálati
összefüggéseinek kutatója. Gazdálkodók, önkormányzatok tanácsadója és számos civil szervezet
tagja, illetve vezetőségi tisztségviselője. Több, mint 10 éve foglalkozik Európai Unióhoz kapcsolódó
programok értékelésével, jogi, intézményi kérdéseivel.
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