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1. BEVEZETÉS, CÉLKITŰZÉSEK 

A mezőgazdaság koncepcióváltása az elmúlt évtizedekben felgyorsult. Miközben a termelés 
maximalizálására törekvő mezőgazdasági termelési rendszerek kedvezőtlen „mellékhatásait” 
kerestük, eközben újból felismertük, hogy a mezőgazdaságnak a termelési feladatok mellett a 
környezeti és társadalmi feladatai is nagy jelentőségűek, ún. „ökoszociális” teljesítményei az 
egész társadalom számára nélkülözhetetlenek. 

A fenntartható mezőgazdálkodás termelési teljesítménye, termékeinek minősége és ezzel piaci 
versenyképessége döntően a környezet, a természeti erőforrások állapotától és minőségétől függ. 
A mezőgazdaság ugyanakkor pozitív és negatív hatásain keresztül jelentős szerepet játszik a 
környezet minőségének, táji és biológiai sokféleségének megőrzésében is. 

Mindez jelzi a mezőgazdaság és a környezet, a biológiai sokféleség szoros kapcsolatát, a 
védelem és a használat, mezőgazdálkodás és környezetvédelem összehangolásának 
szükségességét. 

A mezőgazdaság Magyarországon az összterület 65,5%-ával közvetlenül érintkezve a kultúrtáj 
fő használója, amelynek eredményei közvetve vagy közvetlenül mindannyiunkat érintenek, így a 
fenti megállapítások Magyarországra még fokozottabban igazak. 

Nyugat Európában az erősen specializált, intenzív mezőgazdaság következtében kialakult 
problémák (BSE, száj és körömfájás járvány, környezetszennyezés) nyomán bebizonyosodott, 
hogy a társadalom egyre inkább csak a biztonságosan, környezet-, természetvédelmi és állatjóléti 
szempontok figyelembevételével előállított, minőségi mezőgazdasági termékekért hajlandó 
fizetni. 

Az egyre gyorsuló ütemben és folyamatosan változó gazdasági és agrárpolitikai körülmények, a 
technológia és mezőgazdálkodási gyakorlat fejlődése nyomán új elvárások fogalmazódnak meg a 
gazdákkal szemben a termőföld, a táj, a levegő, a vizek és a biodiverzitás védelmével 
kapcsolatosan.  

A kizárólag termelés-orientált mezőgazdaság évtizedei után a többfunkciós mezőgazdálkodás 
szemléletének elterjedéséhez ugyanakkor új ismeretekre és gondolkodásmódra van szükség, 
amely sok esetben nem jelent mást, mint a szerves fejlődéshez való visszatérést: az évszázadok 
alatt kiforrott, tájakhoz illeszkedő gazdálkodási rendszerek korszerű újrafogalmazását. 

A fenntartható, környezetkímélő mezőgazdálkodás egyik legfontosabb eleme a környezeti 
szempontokat integráló gazdálkodás tervezése. A társadalom és a politika által megfogalmazott 
környezetvédelmi elvárások szintjének emelkedésével az ilyen gazdálkodási tervek készítése 
kulcsfontosságú a mezőgazdasági vállalkozások számára. A korszerű gazdálkodási terv 
ugyanakkor nemcsak az „okszerű” gazdálkodás alapfeltétele, hanem egyre inkább előfeltétele a 
mezőgazdasági támogatások, bankkölcsönök, agrár-környezetvédelmi és egyéb kifizetések iránt 
benyújtott pályázatoknak és az általuk biztosított források megszerzésének is. 

A dolgozattal e szemléletváltáshoz kívánok hozzájárulni, amikor a helyi adottságokból kiinduló, 
környezet- és természetvédelmi szempontokat szem előtt tartó mezőgazdálkodás tervezésének 
módszertani fejlesztésére vállalkozom. 

Célom olyan üzemtervezési rendszer kidolgozása volt, mely – azon túl, hogy segíti a 
gazdálkodókat az agrár-környezetgazdálkodási intézkedések megértésében – lehetővé teszi 
annak előzetes vizsgálatát is, hogy a vállalásra tervezett programcsomagok miképpen 
illeszthetők az üzem gazdálkodási gyakorlatába. Ezáltal olyan – a környezeti és agrár 
szempontokat integráló – tervezési gyakorlat alakulhat ki, mely a jelenleg általánosan 
elfogadottnál ökológiailag és ökonómiailag is fenntarthatóbb gazdálkodást eredményezhet.  
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A téma megalapozásához a következő kérdéskörök áttekintését tartottam szükségesnek: 
− a környezetvédelmi megfontolások megjelenésének és agrárpolitikába történő 

integrálásának európai uniós és hazai folyamatai, a környezetgazdálkodás kialakulása; 
− az üzemtervezési és üzemi nyilvántartási módszerek történeti fejlődése Magyarországon; 
− a tervezés elméleti kérdései; 
− az agrár-környezetvédelmi üzemtervezés európai gyakorlata és eddigi tapasztalatai;  
− a gazdálkodás ökológiai-ökonómiai teljesítményének értékelési szempontjai és 

lehetőségei.  
A munka központi részét az agrár-környezeti üzemtervezési rendszer metodikájának 
kialakítása adja. Az üzemtervek rendszerének tartalmi meghatározását követően bemutatom a 
Nemzeti Agrár-környezetvédelmi Program induló évének célprogramjaihoz kialakított 
üzemtervek felépítését. A több mint 100 gazdaságra elkészített tervek alapján ismertetem az 
agrár-környezeti üzemtervezési rendszer használatával kapcsolatos tapasztalatokat, különös 
tekintettel az Érzékeny Természeti Területek célprogramra. Végül, bemutatásra kerül az 
üzemtervezési rendszer táblázatkezelő programos és internetes informatikai megvalósítása. 

A munka a fenntartható, környezetkímélő gazdálkodás üzemterv készítéséhez kíván 
tudományosan megalapozott gyakorlati eszközt adni az érdeklődő gazdák, szaktanácsadók és 
szakmapolitikai döntéshozók kezébe. 
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2. ELŐZMÉNYEK, SZAKIRODALMI ÁTTEKINTÉS 

2.1. MEZŐGAZDÁLKODÁS ÉS KÖRNYEZET: AGRÁR-KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁS 

A környezet, a természeti erőforrások és rendszerek állapota alapvetően meghatározza a 
mezőgazdálkodás teljesítményét, gazdaságosságát, hosszú távú működőképességét, termékeinek 
minőségét, valamint mindezekből fakadó piaci versenyképességét, eredményességét. A 
környezeti elemek és rendszerek összetétele, értékei ugyanakkor alapvetően meghatározzák a 
lehetséges gazdasági szerkezetet, üzemi formát és méretet is. A mezőgazdálkodás és 
környezetvédelem szempontjainak összehangolása éppen ezért elkerülhetetlen. 

A minőségi, versenyképes termékeket előállító mezőgazdaságnak hosszú távon elemi érdeke a 
természeti erőforrások állapotának megőrzése és fenntartható használata. Emiatt a 
mezőgazdálkodás fogalmát ma már tágabban kell értelmeznünk: a termelési funkciókon túl egyre 
inkább előtérbe kerülnek a nem-termelési (környezetvédelmi és társadalmi szolgáltatási) 
funkciók. 

Az ilyen többfunkciós, fenntartható mezőgazdaság céljai a következők:  
− értékes beltartalmú, szermaradvány mentes, egészséges és biztonságos termékek 

előállítása; 
− a meg nem újítható nyersanyagok energiatakarékos felhasználása; 
− a talajt, vizeket, levegőt érintő környezetterhelés csökkentése, illetve elkerülése; 
− a kultúrtáj ápolása és a biodiverzitás fenntartása; 
− a vidék kulturális és agrikulturális értékeinek megőrzése. 

Alapelvként jelenik meg a környezeti alkalmazkodás, vagyis az, hogy a földet mindenütt arra és 
olyan intenzitással használjuk, mire az a legalkalmasabb, illetve amit képes károsodása nélkül 
elviselni. Ez a helyi alkalmazkodás, helyi erőforrásokra való támaszkodás nemcsak ökológiai 
vagy társadalmi szempontból, hanem egyúttal gazdaságilag is racionális törekvés akkor, ha a 
gazdaságpolitika az ökológiai szempontokat és a helyi természeti, társadalmi és kulturális 
erőforrásokat képes értékén kezelni (ÁNGYÁN, 2003). 

A mezőgazdálkodási rendszerek alapvetően három fő elemből épülnek fel. Ezek a következők: 
− a környezeti feltételek, adottságok, erőforrások; 
− a termeléshez használt biológiai objektumok ezekkel kapcsolatos igényei, valamint; 
− a két oldal eltéréseit csökkenteni igyekvő agrotechnikai beavatkozások. 

A környezet- és tájgazdálkodás olyan rendszereket keres, amelyekben az igény és az 
adottságoldal (agroökológiai feltételek) eltérése kicsi, az agrotechnika által felhasznált természeti 
erőforráshányad magas, ugyanakkor a lehető legkevesebb (csak kiegészítő jellegű) mesterséges 
erőforrást használ termelésben. Mindemellett a törekszik arra is, hogy a természeti erőforrások 
mennyisége a termelési ciklusok során ne csökkenjen, hanem megmaradjon (ÁNGYÁN, 2003). 

Ezek után tekintsük át, hogy milyen tényezők és folyamatok vezettek el Európában és 
Magyarországon a környezeti szempontok figyelembevételét is hangsúlyozó multifunkcionális 
mezőgazdaság szükségességének felismerésig. 
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2.1.1 Európai folyamatok 

2.1.1.1 A fejlődés állomásai 
 

A Közös Agrárpolitika (Common Agricultural Policy, CAP) létrehozásának célját az Európai 
Közösséget létrehozó szerződés (RÓMAI SZERZŐDÉSEK, 1957) 39. cikkelye fektette le, melyben a 
környezet védelme még nem játszott fontos szerepet. A CAP történeti reformjait is nagyrészt a 
szektorális problémák megoldásának az igénye hozta magával (pl. túltermelés, költségvetési 
hiányok, kereskedelmi konfliktusok).  

A közös agrárpolitika átalakulásának több szakasza különíthető el. 

 

Az 1950-es években egyértelműen a mezőgazdaság termelékenységének növelése volt a fő cél. 
A külső inputok túlzott felhasználása az 1960-as évektől mutatta meg környezetromboló hatását. 
A CAP eredeti céljait felsoroló, az Európai Közösséget létrehozó szerződés 39. cikkének 2. 
bekezdése lehetővé tette volna kevésbé környezetromboló gazdálkodási rendszerek kialakítását 
is:  

„A közös agrárpolitika és az alkalmazásához szükséges különleges módszerek kidolgozása során 
figyelembe kell venni: (a) a mezőgazdasági tevékenységnek a mezőgazdaság társadalmi 
szerkezetéből és a különböző mezőgazdasági régiók közötti szerkezeti és természeti 
egyenlőtlenségekből adódó sajátos természetét; (b) a megfelelő kiigazítások fokozatos 
megvalósításának szükségességét; (c) azt a tényt, hogy a tagállamokban a mezőgazdaság a 
gazdaság egészéhez szorosan kapcsolódó ágazat.” 

 

Az 1970-es évektől figyeltek fel először a mezőgazdaság okozta környezeti problémákra. Az első 
környezetvédelmi világkonferenciát 1972-ben rendezték Stockholmban. Az Európai Közösség 
Párizsi csúcsán (1974) deklarálták, hogy önmagában a gazdasági növekedést nem lehet célul 
kitűzni. Az új politikai irányzat hatására 1972-ben kidolgozták az első Környezetvédelmi 
Akcióprogramot, melyben rögzítették a környezetvédelem alapjait és céljait. Az agrárpolitikában 
ez a folyamat a KEDVEZŐTLEN ADOTTSÁGÚ TÉRSÉGEK (LFA) DIREKTÍVÁjának 1975-ös 
megjelenéséhez vezetett. 

1979-ben a környezetpolitika részeként megjelenik az első természetvédelmi joganyag, a 
madárvédelmi irányelv (409/79/EK), amely alapján a tagállamok kijelölik a közösségi 
szempontból jelentős fajok esetében élőhelyük védelmére - a később megalkotott Natura 2000 
hálózat részét képező - ún. különleges madárvédelmi területeket (DEMETER ET AL., 2002). 

 

A környezetvédelmi szempontok Közösségi szabályozásba való fokozatos bevezetése az 1980-as 
évek közepén indult meg, melynek szükségességét többek között az Egységes Európai Okmány 
(1987) is magában foglalja. Az 1980 és 1990 közötti időszak fő motívuma a termelésnövekedés 
megállítására való törekvés és a vidék elnéptelenedésének megakadályozása voltak. Az ez idő 
tájt lejátszódott politikai átalakulás során intézkedéseket hoztak az agrártermelés mennyiségi 
kibocsátásainak visszaszorítására, valamint a környezetvédelem támogatására, és hatékonyság 
javítási céllal megreformálták a strukturális alapokat. 

 

A mezőgazdasági eredetű nitrát-szennyezések problémáinak kezelésére 1991-ben megjelenik az 
ún. nitrát irányelv (676/91/EK), amely kötelezi a tagállamokat a trágyakezelés és használat 
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vonatkozásában a jó mezőgazdasági gyakorlat (Good Agricultural Practice, GAP) definiálására, 
a nitrát-érzékeny területek lehatárolására, és a kijelölt területeken akciótervek végrehajtására. 

Az 1992 júniusában rendezett Riói ENSZ-konferencia egyik fenntarthatósági tétele – a 
környezeti állapot tartós fenntartása – az EU-ban is az érdeklődés középpontjába került: az 1993-
as MAASTRICHTI SZERZŐDÉS is átveszi e fogalmat, új ösztönzést adva a környezetpolitikának. Az 
1992-es V. Környezetvédelmi Akcióprogram egyik célszektora a mezőgazdaság volt. 

Az 1992-es CAP reformot egyrészt a CAP ár- és jövedelempolitikájának elviselhetetlen 
költségei és a mezőgazdasági politika jelentőségének csökkenése, valamint a világkereskedelmi 
tárgyalások vállalásai (a protekcionista politika enyhítése) indokolták. A MacSharry nevével 
fémjelzett CAP reform már részben az ár- és jövedelempolitika szétválasztását (de-coupling) 
szolgálta. A reform nyomán az agrár- és exporttámogatások csökkentésével párhuzamosan került 
bevezetésre a közvetlen termelői támogatások rendszere (direct payments). A közvetlen termelői 
támogatások a termőterülethez, nem pedig az előállított termék mennyiségéhez kötődnek, ezért 
lehetőséget nyújtanak a mezőgazdasági népesség támogatására a termelés ösztönzése nélkül 
(HALMAI, 1997). Ekkorra a tagállamok előtt már nyitva állt a lehetőség, hogy a szarvasmarha- és 
juhágazat közvetlen támogatásait környezetvédelmi feltételek teljesítéséhez kössék, mely 
lehetőséggel kezdetben csak kevés tagállam élt.  

A reform egyik legfontosabb célja a termelési fölöslegek visszaszorítása mellett a 
környezetorientált mezőgazdálkodás elősegítése volt a gazdák közvetlen támogatásán keresztül. 
E reform vezette be továbbá az ún. kísérő intézkedések rendszerét, melynek keretében a gazdák 
kompenzációs kifizetésre válhattak jogosulttá a környezetvédelmi, a természeti erőforrások 
védelmére irányuló és a vidéki tájfenntartási intézkedések végrehajtásakor (2078/92/EK), vagy 
mezőgazdasági területek csökkentését célzó erdősítéskor (2080/92/EK). E csomag részeként 
jelent meg az 55 év fölötti gazdák számára a korai nyugdíjazás (2079/92/EK) lehetőségének 
támogatása. 

A 2078/92 EK Tanácsi rendelet lefekteti az uniós agrár-környezeti politika alapjait, válaszul 
azokra a - elsősorban fizikai környezeti állapotával kapcsolatos - problémákra, melyek 
alapvetően az iparszerű mezőgazdaság miatt merültek fel. E rendelet révén a reform valamennyi 
tagállamban előirányozta olyan támogatási rendszerek bevezetését, amelyek elősegítik a 
környezet-, természet-, és tájvédelmi célok integrálását a mezőgazdálkodásba. A rendelet szerint 
a lehetséges környezetgazdálkodási programok keretében a gazdák a következő 
tevékenységekért jogosultak támogatásra: 

− jelentősen csökkenti a gazdálkodás során a trágyák és/vagy növényvédő szerek 
mennyiségét, vagy folytatja az eddigi csökkentett input használati gyakorlatot, vagy 
biogazdálkodást folytat/ vezet be; 

− az előző ponttól eltérő módon tér át extenzívebb szántóföldi és takarmánytermesztésre, 
vagy folytatja a korábban már bevezetett extenzív gazdálkodási gyakorlatot; vagy 
szántóföldet extenzív gyeppé alakít; 

− csökkenti az egységnyi takarmánytermő területre eső juh és szarvasmarha létszámot; 
− más a környezet és a természeti erőforrások védelmét is szolgáló gazdálkodási 

gyakorlatot alkalmaz, vagy veszélyeztetett őshonos állatfajokat tart vagy tájfajtákat 
termeszt; 

− biztosítja a felhagyott mezőgazdasági és erdőterületek kezelését; 
− 20 éves környezetvédelmi célú területpihentetést végez; 
− területet gondoz a szabadidős tevékenységekhez és átjárást biztosít. 

Emellett a programok keretében a gazdák számára továbbképzés biztosítható a 
környezetgazdálkodási gyakorlat elsajátításához. 

A rendelet bevezeti a jó mezőgazdasági gyakorlat fogalmát, megteremtve ezzel a gazdálkodással 
szemben támasztott környezetvédelmi követelmények rendszerének első állomását.  
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1996-ig mind a 15 tagállam vezetett be agrár-környezeti programokat. A rendelet nyomán az 
agrár-környezeti programokkal 1998 közepéig lefedett mezőgazdasági területek arányát az   

. ábra mutatja. 1

1. ábra A 2078/92 rendelet nyomán agrár-környezeti programokkal lefedett mezőgazdasági 
területek aránya az EU15-ben 

 

forrás: DG VI, 1998 

 

Az agrár-környezetvédelmi programok bevezetése és továbbfejlesztése érdekében a 746/96/EK 
végrehajtási rendelet kötelezte a tagállamokat, hogy agrár-környezetvédelmi programjaikat 
környezeti és társadalmi-gazdasági szempontok szerint értékeljék. 

 

Időközben az Európa Tanács által 1996-ban elfogadott Vidéki Térségek Európai Kartája 
meghatározza a vidéki térségek funkcióit (gazdasági, ökológiai és szociális). A sokfunkciós 
mezőgazdaság koncepciója itt jelenik meg először, amely a termelésen túl a mezőgazdaság 
feladatai közé sorolja a vidéki táj megőrzését és gondozását, valamint a vidéki értékek és 
kulturális javak megőrzését és más, a közösség számára szükséges szociális feladatok ellátását is. 
A karta azt is kihangsúlyozza, hogy a termelésen túli feladatok teljesítését a társadalomnak 
megfelelő díjazással kell elismernie. 
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A szektorális politikától a területi politika felé történő elmozdulás következő állomása az 
integrált vidékfejlesztésről (EURÓPA TANÁCS, 1996) szóló 1997-es cork-i nyilatkozat volt. 

 

1998 júniusában az EU Tanács ülésén Cardiff-ban megfogalmazzák a környezetvédelem uniós 
politikákba integrálásának stratégiáját (COMMISSION, 1998), majd az ezt követő Amszterdami 
Szerződéssel az EU végleg elkötelezi magát a környezetvédelem fontossága mellett. 

Az 1999 március 26-án Berlinben elfogadott – az agrárpolitika 2000-2006-os (7 éves) időszaka 
költségvetési kereteit megteremtő – „Agenda 2000” című dokumentum az európai uniós 
mezőgazdaság új, multifunkcionális modelljét fogalmazta meg, új alapokra helyezve az 
agrárpolitikát és a vidékfejlesztést. Az új modell legfontosabb jellemzőit ÁNGYÁN et al. 2003 a 
következőkben foglalja össze: 

− túlzott mértékű támogatásoktól mentes, versenyképes mezőgazdaság kialakítása, mely 
képes a világpiac felmerülő kihívásainak megfelelni; 

− környezetkímélő termelési eljárások széles körű alkalmazása, melyek által lehetővé válik 
a fogyasztók igényeinek megfelelő, minőségi termékek előállítása és a környezeti, 
természeti értékek, a vidéki tájak megóvása; 

− sokszínű gazdálkodási rendszerek, formák megléte, a termelési hagyományok megőrzése, 
amelyek nem csak a termelési célkitűzéseket, a termékkibocsátást, hanem a 
mezőgazdaság egyéb funkcióit is, a vidéki környezet, a táj megőrzését, javítását, valamint 
a vidéki közösségek erősítését, munkalehetőség biztosítását is figyelembe veszik;  

− egyszerűbb, közérthetőbb agrárpolitika kialakítása, amely világosan elhatárolja a közösen 
meghozandó döntéseket a nemzeti szintűektől, és amely a közösségi források 
felhasználását úgy irányítja, hogy ne csak a gazdálkodók szűk köre, hanem a széles 
értelemben vett társadalom legyen azoknak haszonélvezője. 

Összességében egy olyan multifunkcionális mezőgazdasági modell kialakítását célozta meg a 
reform, mely segítheti Európa különböző adottságú régióit olyan gazdálkodási rendszerek 
kialakításában, melyek figyelembe veszik a régiók - eltérő lehetőségeikből fakadó - problémáit 
és igényeit. E sokszínű és többfunkciós gazdálkodási rendszerek gyűjtőneveként egyre 
gyakrabban a „mezőgazdálkodás európai modellje” kifejezést használjuk. 

 

A 1257/99/EK Tanácsi rendelet, az ún. Vidékfejlesztési rendelet több korábbi intézkedés 
szabályozását foglalja össze és fejleszti tovább. Így az 1975-ben indult kedvezőtlen adottságú 
térségek támogatásának szabályozását (950/97/EK), az 1992-es CAP reform kísérő intézkedéseit 
(köztük az agrár-környezetvédelemre vonatkozókat), valamint a mezőgazdasági termékek 
feldolgozásának és értékesítésének korábbi szabályozását (951/97/EK), kiegészítve mindezeket a 
vidéki térségek alkalmazkodásának és fejlesztésének szabályozási eszközeivel. A 
Vidékfejlesztési rendelet meghatározza, hogy az agrár-környezetvédelmi programok hogyan 
támogassák 

− a környezetet, tájat, természeti erőforrásokat, talajt és genetikai diverzitást fenntartó 
környezetbarát gazdálkodást, 

− a gazdálkodás extenzifikálását, az extenzív gyepgazdálkodási rendszerek fenntartását, 
− a veszélyeztetett nagy természeti értékű (High Nature Value, HNV) mezőgazdasági 

területek védelmét, 
− a mezőgazdasági tájelemek és történeti értékek védelmét, és 
− a környezetvédelmi üzemtervezés gyakorlatát. 

A rendeletben erősödik az agrár-környezetvédelem és a tájvédelem integrálásának igénye, 
lehetővé válik a természetvédelmi célokat szolgáló nem produktív területek agrár-
környezetvédelmi támogatása. Támogatott intézkedési területei az alábbiak: 
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− agrár-környezetvédelmi és tájgazdálkodási támogatások; 
− kedvezőtlen adottságú területek (Less Favoured Areas, LFA) támogatása; 
− mezőgazdasági beruházások támogatása; 
− mezőgazdasági termékek feldolgozásának és értékesítésének támogatása; 
− erdőtelepítési támogatások; 
− a vidéki térségek alkalmazkodásának és fejlődésének elősegítése; 
− idős gazdálkodók korai nyugdíjazásának támogatása; 
− fiatal gazdálkodók támogatása; 
− gazdálkodók oktatása, képzése. 

A felsorolt intézkedések „menülistájáról” a tagországok maguk választhatnak, közülük azonban 
az agrár-környezetvédelmi és tájgazdálkodási támogatások alkalmazása kötelező elem (a 
rendelet által felsorolt agrár-környezetvédelmi prioritások közül legalább egyre kell minden 
tagállamnak nemzeti programot kidolgoznia). A kiválasztott intézkedéseket programokba kell 
csoportosítani, országos keretprogramot (nemzeti vidékfejlesztési tervet) kell alkotni. 

A 1257/99 valamint a 445/02 EK Tanácsi rendeletek együttesen előírták, hogy az agrár-
környezetgazdálkodási kötelezettségeket felvállaló gazdálkodóknak követniük kell a Helyes 
Mezőgazdasági Gyakorlatot (Good Farming Practice, GFP), és csak az ezen túlmenő 
intézkedések vállalásáért jár agrár-környezeti kifizetés. 

A 1259/99-es ún. horizontális rendelet a tagállamokat kötelezi a közvetlen támogatások 
környezetvédelmi feltételrendszerének kidolgozására, valamint a közvetlen támogatások 
fokozatos csökkentésére (moduláció). 

 

Az ún. cardiff-i folyamat következő állomásaként 1999 decemberében az EU Tanács helsinki-i 
ülésére elkészült a CAP környezetvédelmi integrációs stratégiája és felmerült ezen integrációs 
folyamat értékelésére egyfajta indikátor rendszer kidolgozásának az igénye (COM (2001)144). A 
Bizottság kezdeményezésére, a Mezőgazdasági Főigazgatóság (DG Agri), a Környezetvédelmi 
Főigazgatóság (DG Environment), az Eurostat és a JRC részvételével az IRENA (Indicator 
reporting on the integration of environmental concerns into agricultural policy) elnevezésű 
indikátor rendszert az Európai Környezetvédelmi Ügynökség fejleszti 2002 szeptemberétől. 

 

Az EU Tanács 2001. júniusi göteborg-i ülése folytatja a környezetvédelem politika integrációját 
és céljai között felsorolja, hogy a jövőben a Közös Agrárpolitika járuljon hozzá a fenntartható 
fejlődéshez az egészséges, minőségi termékek környezetileg fenntartható termesztési 
módszereinek támogatásán keresztül. Időközben a biodiverzitás védelem agrárpolitikába való 
integrálásának kérdése is egyre nagyobb hangsúlyt kap. 

 

Az 1992-ben, nem sokkal a Biológiai Sokféleség Egyezmény aláírása előtt jóváhagyott 
élőhelyvédelmi irányelv (43/92) az EU egyik legfontosabb jogi eszköze a biológiai sokféleség 
megőrzésére. Az irányelv I. mellékletében felsorol természetes élőhelytípusok, valamint a II. 
mellékletben szereplő állat- és növényfajok jelentős állományainak otthont adó, az EU területén 
kijelölt ún. különleges természetmegőrzési területek alkotják az ún. Natura 2000 hálózatot 
(DEMETER ET AL., 2002). A Natura 2000 hálózat területeinek mintegy harmada mezőgazdasági 
terület (HAMEL, 2003). 

 

Az Európa Tanács, az UNEP és az érintett francia minisztériumok rendezésében 2002 júniusában 
Párizsban megtartott Mezőgazdaság és Biodiverzitás Pán-Európai Konferencia (Európa Tanács, 
2002) is megerősítette a környezetvédelem ágazati politikákba való integrálásának a 
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szükségességét, különösen a biológiai és a tájak sokféleségének fenntartható használatát a 
mezőgazdaság politikában és gyakorlatban.  

 

2003-ban az Agenda 2000 félidejű felülvizsgálatára több külső (EU bővítés, WTO tárgyalások, 
az Agenda 21 fenntartható fejlődésért megállapodásai) és belső (a fogyasztók növekvő 
bizalmatlansága a termékminőséget illetően, a mezőgazdasági politika negatív hatásai a 
környezetre és állatjólétre, valamint a mezőgazdaság társadalmi és ökológiai hasznának 
kérdőjelei) tényező késztette a politikusokat.  

A 2003. júniusi luxembourgi megállapodások nyomán a CAP további reformja a 
következőkben foglalható össze (A TANÁCS 1783/2003/EK ÉS 1783/2003/EK RENDELETEI): 

− az intenzív termelés ösztönzésének további csökkentése: 2005-2007 között a 
támogatáspolitika teljes függetlenítése a termeléstől (full-decoupling), a termeléstől 
független ún. gazdaságonkénti támogatás (single farm payment, SFP) bevezetése, amely 
fokozatosan felváltja a direkt támogatásokat a jelenlegi közös piaci rendtartások esetében; 
a tagországok ún. nemzeti boríték keretében az összes SFP támogatás maximum 10 %-át 
elkülöníthetik a környezetbarát gazdálkodási rendszerek célzott támogatására; 

− az egyéni tartós pihentetési kötelezettség (individual historical set-aside) fenntartása 
(rotációs alapon) és környezetvédelmi kikötések teljesítése; 

− a minimum előírásoknak való megfelelés (cross-compliance) kötelező bevezetése, amely 
a direkt támogatások folyósításának kötelező alapfeltételévé teszi az 5 környezetvédelmi, 
valamint az állatjóléti, állathigiéniai és közegészségügyi, összesen 18 uniós jogszabály 
(statutory standards), valamint, a szennyező fizet elv (PPP) betartását, továbbá új 
szabályozási elemként a mezőgazdasági terület ún. Helyes Mezőgazdasági és 
Környezetvédelmi Állapotban (Good Agricultural and Environmental Condition, GAEC) 
tartását. Nyolc direktíva, köztük az 5 környezetvédelmi, 2005 januárjától, további hét 
2006 januárjától, és a maradék 2007 elejétől válik a környezeti minimum előírásoknak 
való megfelelés  kötelezően végrehajtandó jogszabályi követelményrendszerévé; 1 

− kötelező moduláció: a direkt támogatások egy részének visszatartása (2005-ben 3%, 
2006-ban 4% és 2007-től 5%) az 5000 Euró/év összeg feletti támogatásban részesülő 
gazdaságok esetében. A tagállamokban így visszatartott pénzforrás a vidékfejlesztési 
költségvetést erősíti; 

− az agrár-környezetvédelmi intézkedések erősítése: a Helyes Gazdálkodási Gyakorlaton 
túlmenő környezetgazdálkodás támogatása növekedő EU ko-finanszírozással (85% 1. 
célterületen, 60% egyéb területeken); 

− támogatás a biodiverzitást és természetmegőrzést elősegítő pozitív 
környezetgazdálkodásért, célzottan a mezőgazdasági Natura 2000 területeken 
(1783/2003/EK RENDELET 16.cikk) valamint célzott degresszív kompenzáció a 
madárvédelmi és élőhelyvédelmi irányelvek követelményeiből fakadó mezőgazdasági 
korlátozásokért (az igénybevétel alapja a Helyes Gazdálkodási Gyakorlat betartása); 

− a szaktanácsadó rendszerek használatához való hozzáférés elősegítésével átmeneti és 
degresszív támogatás a gazdáknak az új EU követelmények teljesítéséhez, 

− minőségpolitika: élelmiszer minőségre vonatkozó új ’kísérő intézkedés’ megjelenése, 
amely a minőségbiztosítási és minősítési rendszerekben való részvételhez, valamint 
termelői csoportok létrehozásához, a fogyasztók tájékoztatásához, és „minőség-
programok” keretében a termékek reklámozásához nyújt 5 éven keresztül támogatást a 

                                                 
1 A 1782/03/EEC rendelet 3. melléklete értelmében a keresztmegfelelés részévé váló környezetvédelmi joganyag a 
következő: madárvédelmi irányelv (79/409/EEC ), a vízvédelmi irányelv (80/68/EEC), a szennyvíziszapra 
vonatkozó irányelv (86/278/EEC), a nitrát irányelv (91/676/EEC), az élőhelyvédelmi irányelv (92/43/EEC). 
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gazdáknak. Ez elősegítheti a helyi és tradicionális erőforrásokkal történő termelést, 
valamint a kifejezetten környezetbarát termelési eljárásokat. 

A félidejű felülvizsgálat nyomán született reformok a régi tagállamokban 2005-től kerülnek 
fokozatosan bevezetésre. 

Mindezeken túl a szaktanácsadás és tervezés is egyre nagyobb hangsúlyt kap. A 
környezetvédelmi szemlélet fejlesztésében a szaktanácsadás és az oktatás mellett a 
környezetvédelmi üzemterv - mint a környezetvédelmi szempontok gazdálkodásban való 
érvényesítésének segítő eszköze - is egyre inkább előtérbe kerül (A TANÁCS 1783/2003/EK 
1783/2003 Rendelet 21a és 22 cikkely e bekezdés). 

A 2. ábra áttekintést ad a CAP 2003-as reformja után kialakult - a környezetvédelemnek az 
agrárpolitikába történő integrációját biztosító - eszközrendszerről. 

 

 

 

Moduláció 
Piac és 

jövedelempolitika 
Vidékfejlesztés Horizontális Rendelet 

(II. pillér) Kölcsönös megfelelés 
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2. ábra  Környezetvédelem integrációja az agrárpolitikába a CAP 2003-as reformja nyomán 
forrás: 2003, Európai Bizottság, DG Agri 

 

A koppenhágai megállapodás és a 2003-as CAP reform várható hatásai 
2002. december 13-án az EU tagállamok és a 10 tagjelölt ország állam- és kormányfői a 
Koppenhágai Csúcson megállapodtak az EU 2004 május 1-től való bővítésének részleteiről. 

A mezőgazdaságot érintően továbbfejlesztett, speciálisan az igényekhez illesztett vidékfejlesztési 
stratégiát fogadtak el az új tagállamok számára, amely számukra a régi tagállamoknál kedvezőbb 
feltételeket kínál. A 2004-2006 között e célra elkülönített összeg 5,1 milliárd euró. A 
koppenhágai EU Tanácsi ülés 80%-ban rögzítette az új tagállamok 1. célterületein az agrár-
környezetvédelmi programok uniós társfinanszírozásának mértékét. A közvetlen támogatások 10 
éves periódus alatt kerülnek folyamatos bevezetésre: a kezdő szint az EU kifizetési szint 25%-a, 
amely azt követően 5%-kal nő, így az új tagállamok 2013-ra érik el az uniós támogatottsági 
szintet. Az új tagállamok azonban részben vidékfejlesztési forrásaikból és nemzeti 
költségvetésükből legfeljebb 30 százalékkal kiegészíthetik a közvetlen támogatások mértékét 
2007-ig. 2007 után a 30 %-os kiegészítés csak a saját nemzeti költségvetésből lehetséges.  

A koppenhágai megállapodás agrárfinanszírozási fejezete a 10 csatlakozó ország számára a 
2004-2006-os időszakra a következő forráskereteket tartalmazza (1. táblázat). 
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Az új tagállamokban, így Magyarországon is a minimum előírásoknak való megfelelés  
bevezetése önkéntes alapon történhet mindaddig, amíg Magyarország el nem éri az EU-15-ök 
közvetlen támogatási szintjét (2013-ban) és a moduláció is csak ekkortól kerül bevezetésre 
(MARANGONI, 2003). 2006-ra kötelező kialakítani a szaktanácsadás országos rendszerét, amely a 
gazdaságok auditálásával biztosítja a környezetvédelmi, élelmiszerbiztonsági és állatjóléti 
előírások betartását. 

1. táblázat  A csatlakozó országok 2004-2006-os közösségi agrártámogatási keretei 

EU forrás (millió euró) EU forrás (euró/ha mg. ter./3 év) Arány (%) Ország 
1. pillér 1 2. pillér 2 össz. 

Mg. ter. 
(ezer ha) 1. pillér1 2. pillér2 össz. 1. pillér1 2. pillér2 

Lengyelország 2094 2543 4637 18443 113,5 137,9 251,4 45 55 
Magyarország 949 534 1483 6193 153,2 86,2 239,5 64 36 

Csehország 638 482 1120 4280 149,1 112,6 261,7 57 43 
Litvánia 291 434 725 3496 83,2 124,1 207,4 40 60 

Szlovákia 275 352 627 2444 112,5 144,0 256,5 44 56 
Szlovénia 152 250 402 780 194,9 320,5 515,4 38 62 

Lettország 110 291 401 2488 44,2 117,0 161,2 27 73 
Észtország 120 134 254 1434 83,7 93,4 177,1 47 53 

Ciprus 48 66 114 526 91,3 125,5 216,7 42 58 
Málta 5 24 29 120 41,7 200,0 241,7 17 83 

Összesen/Átlag 4682 5110 9792 40204 116,5 127,1 243,6 48 52 
1 Közvetlen kifizetések és piaci intézkedések forráskerete = termelési típusú támogatások, 2 Vidékfejlesztési 
intézkedések forráskerete = ökoszociális típusú támogatások 
forrás: Ángyán et al., 2003 

2.1.1.2 A környezetvédelmi teljesítések szintjei az uniós agrárpolitikában 
A jelenlegi politikák szerint a mezőgazdaságban a környezetvédelmi teljesítéseknek több szintje 
különböztethető meg (3. ábra).  

Az első szintet a nemzeti és EU környezetvédelmi jogszabályokban foglaltak kötelező betartása 
jelenti.  

A második szintet a Helyes Gazdálkodási Gyakorlat szabályrendszere alkotja, amely a 
mezőgazdálkodással szemben elvárt minimális követelmények (vagyis adott térségben a gazdától 
elvárt ésszerű gazdálkodási magatartás) gyűjteménye.  

A harmadik szintet a Helyes Gazdálkodási Gyakorlat követelményrendszerén túlmenő, 
többnyire (a gazdák által önkéntesen felvállalható) agrár-környezetvédelmi programokon 
keresztül ellentételezett környezeti javak és szolgáltatások előállítása jelenti. 

 

agrár-környezetvédelmi 
programok  

környezetgazdálkodási kifizetések 

Helyes Gazdálkodási Gyakorlat 

direkt támogatások Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot 

nemzeti és EU környezetvédelmi jogszabályok 

szennyező fizet elv  

3. ábra  A környezetvédelmi teljesítések szintjei az uniós agrárpolitikában 
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A továbbiakban vizsgáljuk meg e szintek részleteit. 

a) Első szint: Környezeti minimum előírásoknak való megfelelés és a Helyes Mezőgazdasági és 
Környezeti Állapot  
A környezetvédelmi minimum előírásoknak való megfelelés (cross compliance), vagyis a 
közvetlen támogatások környezetvédelmi feltételek teljesítéséhez kötésének intézménye az 
1992-es MacSharry reform nyomán jelent meg először, amely lehetőség alkalmazásával csupán 
az Egyesült Királyság élt a túllegeltetés ellen hozott intézkedésként. A 1259/99-es rendelet 
nyomán Hollandia, Franciaország és Dánia vezette be a minimum előírásoknak való megfelelést 
(igaz Dániában nemzeti politikai nyomásra 2002-től abbamaradt), nagyrészt az abiotikus 
környezet (talaj, víz) védelmére irányuló követelmények formájában (pl. vízparti puffersávok, 
vegyszerhasználat szabályozása kukoricában és burgonyatermesztéskor, vízellátás szabályai 
öntözéses termesztésnél, stb.). 

A 2003. évi CAP reform a környezetvédelmi minimum előírásoknak való megfelelés  2005-től 
való fokozatos bevezetését a direkt támogatások folyósításának kötelező alapfeltételévé teszi, 
elősegítve ezzel a környezetvédelmi EU direktívák sok tagországban eddig elmaradt 
végrehajtását. 

A 2003. évi reform keretében megújított Horizontális Rendelet (1782/03/EK) 5. cikkelye 
megköveteli, hogy a tagállamok biztosítsák a mezőgazdasági területek Helyes Mezőgazdasági és 
Környezeti Állapotát (Good agricultural and environmental condition, GAEC), főként az olyan 
területeken, amelyeket a továbbiakban nem használnak termelés céljára. A GAEC biztosításának 
szabályrendszerét a tagállamok nemzeti vagy helyi szinten maguk határozhatják meg „az érintett 
területek sajátos jellegének, vagyis a talaj- és klímaadottságoknak, a meglévő gazdálkodási 
rendszereknek, a földhasználatnak, vetésváltásnak, gazdálkodási gyakorlatnak és 
gazdaságstruktúrának megfelelően” (1782/03 EK Rendelet). E rendelet IV. melléklete a 
következő minimum keretet adja a GAEC megfogalmazásához: 

− talajerózió: talajvédelem megfelelő intézkedésekkel; minimum követelmények: 
minimális talajfedettség biztosítása, az adottságokat tükröző minimális területkezelés, 
teraszok fenntartása; 

− a talaj szervesanyag tartalmának fenntartása: minimum követelmények megfogalmazása 
a szántóföldi tarlók kezelésére és vetésváltásra 

− talajszerkezet fenntartása: géphasználat megfelelő szabályozása; 
− minimális területgondozás az élőhelyek fenntartása érdekében: minimális állatsűrűség és 

megfelelő legeltetési gyakorlat; tájelemek és állandó gyepek fenntartása; nem kívánatos 
vegetáció visszaszorítása a mezőgazdasági területeken. 

A tagállamoknak úgyszintén biztosítaniuk kell az állandó gyepterületeik mennyiségének 
fenntartását, melyhez az alapterületet a 2003-ban támogatás igénylésekor benyújtott összes 
állandó gyepterület jelenti. 

Néhány tagállam a GAEC fokozatos bevezetését javasolja. Dániában például kezdetben csak 
három vagy négy témakörre összpontosítanának, a további szabályokat folyamatosan bevezetve. 
A kezdetben bevezetendő szabályok témája tagállamonként változik: az északi tagállamokban a 
túllegeltetés, talajtömörödés, a talajok szervesanyag veszteségének problémakörei, míg a déli 
tagállamokban inkább a tűzvédelmi és talajvédelmi prioritások kerülnek előtérbe. A művelés 
felhagyásának problémájával sújtott tagállamok (pl. Portugália) alkalmas eszköznek látják a 
GAEC bevezetését a mezőgazdasági területhányad további csökkenésének megakadályozására. 
Hollandia ugyanakkor azt jelezte, hogy nem kívánnak sok megkötést előírni a gazdáknak a 
GAEC-en keresztül (KRISTENSEN ÉS BENNETT, 2003).  

A környezetvédelmi minimum előírásoknak való megfelelés és az agrár-környezetvédelmi 
intézkedések mögött rejlő gazdasági elveket a  szemlélteti. A környezetvédelmi 
minimum előírásoknak való megfelelés előírásainak betartása, alkalmazása a gazdálkodás során 

2. táblázat
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kötelezővé, a közvetlen támogatások kifizetésének alapfeltételévé válik. Az agrár-
környezetvédelmi intézkedések a Helyes Gazdálkodási Gyakorlat (Good Farming Practice) 
mértékét meghaladó környezeti célállapot elérését célozzák, azonban felvállalásuk a gazdák 
részéről önkéntes alapon történik. A két szabályozó eszköz közötti közgazdasági racionalitásban 
is lényeges az eltérés. A kötelező környezetvédelmi minimum előírásoknak való megfelelés célja 
a szennyező fizet elv, valamint a megszabott minimális környezetvédelmi szint eléréséhez 
szükséges költségek internalizálása a gazdálkodásba, míg a gazdák által önkéntesen végzett 
agrár-környezetvédelmi tevékenység eredményeként előállított közjavak, a társadalom számára 
előállított környezetvédelmi hasznok értékének érvényesítésére szolgál az agrár-környezeti 
kifizetés. 

2. táblázat  A környezetvédelmi minimum előírásoknak való megfelelés  és az agrár-
környezetvédelmi intézkedések összehasonlítása 
Szabályozó eszköz 
megnevezése 

végrehajtás 
módja 

közgazdasági cél szerepe az agrárkörnyezet 
védelmében 

Környezetvédelmi 
minimum előírásoknak 
való megfelelés  

kötelező Környezetvédelmi 
költségek internalizálása 

Környezetvédelmi minimum szint 

Agrár-környezetvédelmi 
intézkedések 

önkéntes Környezetvédelmi hasznok 
internalizálása 

Környezeti célállapot 
(referencia szint: Helyes 
Gazdálkodási Gyakorlat) 

forrás: Fuentes, 2003 

b) Második szint: A tagállamok Helyes Gazdálkodási Gyakorlata 
A tagállamoknak vidékfejlesztési programjuk keretében meg kell határozniuk a Helyes 
Gazdálkodási Gyakorlat kódexének tartalmát. Az uniós végrehajtási rendelet (EK/445/02) a 
Helyes Gazdálkodási Gyakorlatot egy adott régióban ésszerűen folytatott gazdálkodás 
tényezőinek összességeként határozza meg. A Helyes Gazdálkodási Gyakorlat része  

− az uniós, nemzeti és regionális szintű környezetvédelmi jogszabályok kötelező betartása;  
− egyéb hivatalos követelmények és ajánlások; valamint  
− a helyi gazdálkodási sajátosságokat tükröző, pl. szaktanácsadók által javasolt, további 

elemek.  
A Helyes Gazdálkodási Gyakorlat általában magában foglalja a Nitrát Direktívával kapcsolatos 
szabályozásokon (pl. a műtrágyahasználat) túl a peszticid használattal, a vízgazdálkodással, a 
hulladékkezeléssel, kapcsolatos előírásokat is. 

Tagországtól/régiótól függően további előírások vonatkozhatnak a vetésszerkezetre, 
talajvédelemre, legelőhasználatra vagy a gazdálkodás más részleteire. 

A Helyes Gazdálkodási Gyakorlat betartása a gazdaság teljes területén alapkövetelmény az 
agrár-környezeti programokhoz való csatlakozáskor, éppen ezért agrár-környezeti kifizetés csak 
a Helyes Gazdálkodási Gyakorlat előírásain túlmutató teljesítményekért jár. A Helyes 
Gazdálkodási Gyakorlat ezáltal lehetővé teszi egy adott agrárkörnyezeti program által létrehozni 
kívánt közjavak meghatározását is (BALDOCK, 2003). 

Elvileg a Helyes Gazdálkodási Gyakorlat Kódexnek olyan követelményeket kell tartalmaznia, 
amelyek külön erőfeszítés és költség nélkül ellenőrizhetők. A Helyes Gazdálkodási Gyakorlat 
megfelelés igazolása a gyakorlatban azonban meglehetősen nehéznek bizonyul. A tagországok 
különféle megközelítést alkalmaznak, a legtöbb csupán a jogszabályok kötelező betartatására 
épít. Ezen túlmenően azonban a regionális sajátosságok Helyes Gazdálkodási Gyakorlatban való 
tükröződésére is szükség lenne. 
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A Kedvezőtlen Adottságú Térségekben és a környezetvédelmi korlátozások alá eső területeken 
való gazdálkodásért járó kompenzációs kifizetésnek is feltétele a Helyes Gazdálkodási Gyakorlat 
betartása. 

A Helyes Gazdálkodási Gyakorlatot általában adminisztratív területre (régióra vagy országra) és 
nem pedig agro-ökológiai körzetre határozzák meg. A Helyes Gazdálkodási Gyakorlat 
lényegében a helyi/regionális adottságoktól függ (éghajlat, talaj, gazdálkodási struktúra, 
gazdaság típusok), és a gazdálkodás környezeti veszélye/haszna is területfüggő, ezért a 
tagországok /régiók közötti összehasonlítás meglehetősen nehéz. 

A tagországok egy részében a Helyes Gazdálkodási Gyakorlatot nemzeti (pl. Dánia, Ausztria, 
Portugália) máshol regionális szinten (pl. Franciaország, Olaszország, Németország, 
Spanyolország) határozták meg. Nincsen EU szinten definiált lista, részletes EU szabályozás, 
hogy mely tényezőket kell a jó gazdálkodási kódexeknek lefedniük. A jogszabályokon túlmenő 
tételek, így pl. a vízgazdálkodást, biodiverzitást vagy tájvédelmet illető tényezők szabályozása a 
Helyes Gazdálkodási Gyakorlat keretében a tagállamok hatásköre. A ban 
összefoglaltam a tagországok Helyes Gazdálkodási Gyakorlatában szabályozott tényezőket. 

3. táblázat

3. táblázat  A tagországok Helyes Gazdálkodási Gyakorlatában szabályozott tényezők 
Talaj 
Talajborítás (pl. mulcsozás, köztesvetés, tarlómaradványok)  
Vetésforgó (területpihentetéssel együtt)  
Talajművelési gyakorlat (pl. lejtésre merőleges szántás, sávos vetés stb.)  
Tarlóégetés 
Öntözés 
Öntözési mód / berendezés 
Vízfelhasználás 
Vízszükséglet számítás 
Trágyázás  
Trágyafelhasználás (kiadott mennyiségek) 
Trágyázás ideje (pl. gyakoriság, korlátozási időszakok) 
A trágyázás körülményei (pl. lejtős területen, vízzel telített talajon, stb.)  
Korlátozás felszíni vizek közelében (puffersávok)  
Megengedett legnagyobb állatsűrűség 
Trágyaszóró berendezések karbantartása 
Szervestrágya és hígtrágya tárolás feltételei 
Talajminta vétel 
Tápanyaggazdálkodási terv készítése/ nyilvántartás vezetése 
Növényvédő szerek  
A vegyszerekre és felhasználható mennyiségekre vonatkozó előírások 
Az alkalmazás feltételei (pl. ideje, gyakorisága, betakarítás előtti utolsó permetezés ideje, 
permetezés vízfolyások környezetében)  
Permetező berendezések karbantartása 
Tárolási feltételek  
Permetezési napló  
Hulladék tárolás 
Hulladék kezelés (szennyvíz, gyógyszerek, olajok, göngyölegek, nyesedék) 
Legelőgazdálkodás  
Legfeljebb megengedett állatsűrűség 
Biodiverzitás 
agrár-biodiverzitás 
Vad fajok és élőhelyek védelme (pl. minimális területgondozási kötelezettség) 
Táblaszegélyek, sövények, fasorok kezelése 
Tájvédelem  
Tájelemek védelme (teraszok, kőfalak) és archeológiai emlékek 
Egyéb  
Mezőgazdasági gépek használata és karbantartása 

Forrás: IRENA, 2004 
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A természetvédelmi szempontok Helyes Gazdálkodási Gyakorlatba való beépítését gátolják a 
természetvédelmi vonatkozású - közvetlenül ellenőrizhető - követelmények megfogalmazásának 
a nehézségei (az adott gazdálkodási gyakorlat és adott élőhely flórája/faunája közötti bonyolult 
ok-okozati összefüggésrendszer feltérképezése) és az ezzel járó magas bevezetési és ellenőrzési 
költségek. 

Figyelembe véve, hogy a Helyes Gazdálkodási Gyakorlat az agrár-környezeti kifizetések és a 
Kedvezőtlen Adottságú Térségek támogatásának alapja, elmondható, hogy az EU mezőgazdasági 
területeinek mintegy 70%-a áll Helyes Gazdálkodási Gyakorlat alatt. Néhány tagországban az 
összes vidékfejlesztési intézkedés kötelező feltétele a Helyes Gazdálkodási Gyakorlat betartása 
(HAMELL, 2003). 

Svédországban minden gazdának be kell tartania a Helyes Gazdálkodási Gyakorlatot, amelyet az 
IIER keretében helyszínen ellenőriznek és az előírások nyilvánvaló megszegésekor részletes 
vizsgálatot indítanak. 

A jól megfogalmazott Helyes Gazdálkodási Gyakorlatnak óriási szerepe van a gazdák számára a 
jogszabályok áttekinthetővé és érthetővé tételében, emellett pedig útmutatót ad a 
környezetvédelmi törvények betartásának ellenőrzéséhez is. 

Az angol vidékfejlesztési programban megfogalmazott (többek között táblaszélekre és 
sövényekre vonatkozó követelményeket is tartalmazó) Helyes Gazdálkodási Gyakorlat, 
kiegészítve a korábban készült - környezeti elemenként (talaj, levegő, víz) kidolgozott 
kódexekkel - az egyik legkifinomultabb Helyes Gazdálkodási Gyakorlat rendszer, amely 
kombinálja a jogszabályi kötelezettségek alapján kidolgozott követelményeket az egyéb javasolt 
intézkedésekkel. 

Dániában a Helyes Gazdálkodási Gyakorlat leginkább a trágyakezelésre, permetezésre és 
állatjólétre vonatkozó jogszabályok alapján megfogalmazott követelményekre épül, amelyet 
helyszínileg ellenőriznek. Ezenkívül a vizek védelmére vonatkozó szabályokat a helyi társaságok 
ellenőrzik. 

Németországban a Helyes Gazdálkodási Gyakorlat a trágyára, a talajvédelemre és a 
peszticidhasználatra vonatkozó jogszabályokra terjed ki. A gazdáknak kötelező talajvizsgálatot 
végeztetni és 10 ha gazdaságméret fölött tápanyagmérleget is kell készíteni. 

Hollandiában a 2 ha-t meghaladó gazdaságoknak tápanyag-felhasználási nyilvántartást kell 
vezetniük. 

Francia tapasztalatok rámutatnak, hogy a változatosabb termelési szerkezetű és ezért többféle 
mezőgazdasági és vidékfejlesztési alapból támogatást nyerő gazdaságok büntetési kockázata 
magasabb a többi gazdasághoz képest a gyakoribb ellenőrzések következtében. Mindez a 
különböző hatóságok által végzett különféle ellenőrzések koordinációjára hívja fel a figyelmet. 

 

A Helyes Gazdálkodási Gyakorlat kialakításának és bevezetésének Nyugat-Európai tanulságai a 
következők ( PETERSEN, 2000 a): 

− kezelhető számú, a gazdák által is érthető, könnyen ellenőrizhető Helyes Gazdálkodási 
Gyakorlat szempont megfogalmazására van szükség; 

− a magasra szabott Helyes Gazdálkodási Gyakorlat követelmények korlátozzák az agrár-
környezeti programokban való részvétel lehetőségét; 

− a Helyes Gazdálkodási Gyakorlat betartásában kulcsszerepe van a szaktanácsadó 
hálózatnak és az információ-szolgáltatásnak. Ez utóbbi tekintetében elsősorban a 
mezőgazdasági- és talajtani kutatásnak van fontos szerepe az egyes térségek sajátosságait 
leíró, a gazdálkodást elősegítő referencia adatbázisok létrehozása révén. 
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c) Harmadik szint: A tagországok agrár-környezetvédelmi programjai 
A 1257/99/EK Vidékfejlesztési rendeletnek, illetve a 2003. évi CAP reform nyomán születő 
1783/03/EK rendeletnek megfelelő, a gazdák számára legalább 5 éves időtartamú önkéntes 
kötelezettségvállalást előíró országos vagy regionális programok és támogatási rendszer 
kidolgozása tagországi hatáskör. A kialakuló nemzeti agrár-környezetvédelmi programok 
környezetvédelmi céljainak prioritásaiban ennek megfelelően nagy eltérések mutatkoznak a 
tagállamok között a társadalom környezeti igényei és a gazdák környezettudatossága 
tekintetében, de nagyjából négy csoportba oszthatók: 

− extenzív gazdálkodási rendszerek fenntartásának általános támogatása; 
− mezőgazdasági eredetű szennyezések csökkentése az inputok (pl. műtrágyák, 

vegyszerek) kontrolljával, elsősorban vízvédelmi célzattal; 
− kijelölt értékes élőhelyek és tájak védelme tradicionális gazdálkodással; 
− biogazdálkodás terjedésének elősegítése. 
 

BULLER (2000) három típusú agrár-környezeti program modellt különböztet meg: 
− célzott vagy zonális intézkedéséket, amelyek valamely speciális szempontok szerint 

lehatárolt területen gazdálkodók részére kerülnek meghirdetésre (pl. az angol ESA, a 
walesi Tir Cymen, a portugál Castro Verde, a holland kezelési megállapodások); 

− horizontális programok, amelyek enyhébb követelményrendszerrel akár egy ország vagy 
egy régió teljes területén felvállalhatók (pl. osztrák ÖPUL, a német KULAP); 

− lépcsőzetes programok, ahol az alapkifizetésen túl további kifizetések járnak a növekvő 
korlátozások vállalásáért (ilyen pl. a német MEKA, az ír REPS, a finn GAEPS program, 
az angol CSS). 

 

A célprogramok kidolgozása és a területek kijelölése sok tagországban nemzeti hatáskör, vannak 
viszont tagországok, ahol ez a régiók hatásköre (pl. Olaszország, Németország). 

Sok tagállamban nincsen kifejezetten természetvédelmi célú agrár-környezeti program, viszont 
sok helyen a fizikai környezet védelmét agrár-környezetpolitikai ösztönzőkkel oldják meg. A 
dán agrár-környezetvédelmi program például nagyrészt a fizikai környezet védelmét célozza, így 
a természet- és tájvédelmi követelmények csupán az EU és nemzeti jogszabályok betartásán 
keresztül kerülnek érvényesítésre. (BROUVER ÉS GODESCHALK, 2003). 

 

Az intenzív mezőgazdasági területeken a következő intézkedések a legfontosabbak: 
− a műtrágya- és növényvédőszer-felhasználás jelentős mértékű csökkentése, vagy a 

korábbi mérsékelt felhasználás fenntartása; integrált termesztésre, biogazdálkodásra való 
áttérés; 

− extenzívebb növénytermesztés, szántóföld-gyep átalakítás; 
− hosszú időtartamú (20 év) környezetvédelmi célú szántóföldi területpihentetés és nem 

élelmiszer célú termelés; 
− művelés- és vegyszermentes táblaszegélyek létrehozása; 
− tájelemek létrehozása és karbantartása; 
− az állatállománynak a terület eltartó képességéhez igazodó csökkentése; 
− környezetvédelmi témakörű gazdaképzési programok szervezése. 

Az extenzív mezőgazdasági területeken a következő intézkedések a legfontosabbak: 
− felhagyott szántó- és erdőterületek gondozása; 
− értékes legelők, kaszálók karbantartása; 
− alullegeltetés és túllegeltetés elkerülése; 
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− a gazdálkodási tevékenység időzítése a természeti ciklusokhoz; 
− egyéb környezetkímélő termelési eljárások alkalmazása, vidék és tájfenntartási munkák 

végzése, veszélyeztetett őshonos és tájfajták termesztése; 
− pihenési-, rekreációs célú területhasznosítás; 
− tájmegőrzési témakörű gazdaképzési programok szervezése. 

 

d) Az agrár-környezetvédelmi programok környezeti hatékonysága az EU-ban 

Az előzőekből látható, hogy környezeti megfontolások mezőgazdaságba történő integrációjának 
igénye milyen gyorsan fejlődő prioritás az EU-ban. E célkitűzés megvalósításának legfőbb 
eszközét jelenleg az agrár-környezetvédelmi intézkedések jelentik. 

A régi tagországok jelenleg agrár-környezetvédelmi programjaik második generációját hajtják 
végre, ugyanakkor, részben talán a gyors fejlődésnek köszönhetően, nagyobb hangsúly 
helyeződött e programok végrehajtására mint e szabályozó eszköz átfogó hatékonyságának 
nyomon követésére. Az agrár-környezetvédelmi programok monitorozására vonatkozó EU 
kötelezettség2 ellenére nagyon kevés rendszert hoztak létre e programok környezeti 
hatékonyságának vizsgálatára vonatkozóan és még kevesebb a publikált eredmény. 

A programok által lefedett területek és a résztvevők számának statisztikája biztatóan hangzik (az 
EU-15-ök mezőgazdasági területének több mint 20%-a áll valamilyen agrár-környezetvédelmi 
program alatt), azonban a programok környezeti hatásai kevésbé tisztázottak. 

 

Az agrár-környezeti szabályozás közvetlen környezeti hatásainak korlátait PRIMDAHL ET AL. 
(2003) a következőkben foglalták össze:  

− a linearitás hiánya (a hatások a zavaró forrás megszűnését követően időben később 
jelentkeznek); 

− tisztázatlan ok-okozati viszonyok (a hatásokat több tényező befolyásolja, amelyek közül 
az agrár-környezetvédelmi szabályozó eszköz csak egy); 

− a hatás mérésének magas költsége. 
A különféle tényezők hatásainak rendszerezéséhez, megértéséhez a PRIMDAHL ET AL., (2003) 
által a következőkben felvázolt analitikus modell adhat segítséget. Eszerint a programok javítását 
részben - a szerződéses kezelési megállapodások által - a gazdálkodási gyakorlatban előidézett 
változások értékelése alapozhatja meg. Ennek megítéléséhez jó indikátor a szerződések száma 
illetve az előírások teljesítésének minősége. Ezzel párhuzamosan azonban a környezeti 
kimenetek, a környezeti állapot felmérése szolgál arra vonatkozóan tényleges információt, hogy 
a program környezeti célkitűzései megfelelőek-e, mennyire sikerült elérni e kitűzött célokat és 
hogyan alakul a program során előállított környezeti javak költséghatékonysága. Az egész 
értékelési ciklust a tágabb gazdasági-társadalmi háttérbe helyezve lehet vizsgálni az agrár-
környezetvédelmi program hatékonyságára ható külső tényezőket is. Az agrár-környezeti 
programok környezeti hatékonyság-értékelésének ezt az egyfajta „tanulási mechanizmusát” 
szemléltetem a 4. ábrán. 

                                                 
2 [16. cikk, Rendelet (EC) No. 746/96] a tagállamok agrár-környezetvédelmi programjainak környezetvédelmi, 
mezőgazdasági és társadalmi-gazdasági hatásai értékelésének és monitoringjának végrehajtása 
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4. ábra Az agrár-környezetvédelmi szabályozás hatásmodellje PRIMDAHL ET AL. (2003) nyomán 

 

A gyakorlati oldalt tekintve KLEIJN ÉS SUTHERLAND (2003) feldolgozta azokat a kutatásokat, 
amelyek az agrár-környezetvédelmi programok biológiai sokféleségre irányuló hatásának 
felmérését célozták. A csupán 5 EU tagállamból (NL, UK, DE, EI, PT) és Svájcból származó 
mintegy 62 tanulmány alapján megállapították, hogy talán Anglia és Hollandia kivételével nincs 
kielégítő minőségű és mennyiségű kutatás e téren, másrészt a kutatások többsége módszertanilag 
kifogásolható (pl. viszonyítási alapadatok, kontrol, ismétlések, statisztikai elemzés hiánya), 
melynek következtében a kutatási eredmények nem megbízhatóak. A legnagyobb problémát 
jelenleg az jelenti, hogy az agrár-környezeti programok hatékonyságának integrált értékeléséhez 
szükséges környezeti monitoring, adatgyűjtő rendszerek és eszközök fejlesztésre és 
összehangolásra szorulnak. Emellett azonban hangsúlyozni kell az agrár-környezeti programok 
céljának világos megfogalmazásának, számszerűsítésének fontosságát, amellyel szemben aztán a 
program értékelés elvégezhető. Sok esetben hiányoznak a program előtt felmért környezeti 
kiinduló adatok, amelyhez a program során előidézett változás viszonyítható. 

A 2003. novemberi salzburgi EU vidékfejlesztési konferencia is felvetette az agrár-környezeti 
intézkedések hatékonyságának kérdését, érintve a környezeti eredmények, programozási 
rugalmasság, költséghatékonyság, egyszerűsített adminisztráció és kifizetési összeg kalkuláció 
szükségességét (Mezőgazdasági Főigazgatóság, 2003). 
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2.1.2 Hazai lépések 

2.1.2.1 A fejlődés folyamata 
1945-ben a "nagy" földosztás (mely mindössze 1,9 millió hektár földet juttatott 632 ezer 
családnak) egy életképtelen rendszert hozott létre. Az újrakoncentráció azonban torz formában 
történt meg a negyvenes és az ötvenes évek fordulóján az erőszakos kollektivizálás során.  

A magyar mezőgazdasági szövetkezeti rendszer 1959–60-as újjászervezésekor erős anyagi 
érdekeltségi rendszer alakult ki a szövetkezeteken belül. 

A hetvenes-nyolcvanas évekre az egy főre jutó mezőgazdasági termelés több termék esetében a 
legfejlettebb agrárexportőr országok mutatóit érte el. Sikeressége ellenére a magyar 
agrárrendszer jelentős strukturális nehézségekkel küzdött, ezért a nagyüzemek földtulajdon-
szerzési monopóliuma miatt nem működött a földpiac, az árrendszer a tervezési rendszer eszköze 
volt (JUHÁSZ, 2001). 

Az 1989–90-ben lezajlott rendszerváltást követően a keleti exportcsatornák beszűkültek, a hazai 
kereslet 10 százalékosnál nagyobb csökkenése miatt átmenetileg jelentős túltermelés alakult ki, 
emellett azonban a kereskedelem liberalizálása, magánvállalkozásokba terelése, a fogyasztói 
támogatások leépülése, az exporttámogatási garanciák megszűnése a strukturális problémákat is 
láthatóvá tette. 

A rendszerváltás és a privatizáció következményeinek egyik legnagyobb hatása, változása, a 
tulajdonviszonyok átrendeződése.  

A kárpótlást követő agrárválság kulcsfontosságú jelensége a bérleti földek nagy aránya (1994-
ben a nagyobb egyéni gazdaságok 70 százalékban, a szövetkezetek szinte teljes mértékben 
bérletre rendezkedtek be), a földtulajdonos és a földhasználó elválása, amelyet fokozott a 
mezőgazdasági ágazat finanszírozásának megoldatlansága.  

A földtulajdon esetében tudjuk, hogy a mezőgazdasági területek jelentős része magántulajdonba 
került. A földterület gazdálkodási formák szerinti megoszlását mutatja az 5. ábra. 

E szerint a szövetkezetek által művelt terület több mint ötven százalékos szintről 14 %-ra 
csökkent, míg az egyéni gazdálkodók által művelt terület 7 %-ról 50 % fölé emelkedett és ezen a 
szinten stabilizálódott.  

 

1989

61%

32%

7%

Szövetkezetek
Állami gazdaságok
Egyéni gazdaságok

 

2001
26%

14%
60%

Társas  vállalkozások
Átalakult szövetkezetek
Egyéni gazdaságok

 
forrás: AVOP 2003 12. 16-i változat 

5. ábra  A földterület gazdálkodási formák szerinti megoszlása 
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A tulajdonosi váltással, a vállalati méretek csökkenésével párhuzamosan jelentősen csökkent a 
mezőgazdaság által előállított termékek volumene. A növénytermesztés esetében a legfőbb 
tényező a technológiák válsága, mely az üzemi méretek és termelési volumenek csökkenésének, 
valamint a termelőeszközök elavultságának a következménye. A termelés csökkenésben szerepet 
játszott továbbá a tőkehiány és az ebből következő kevesebb műtrágya, növényvédő szer 
felhasználása is. A műtrágya-felhasználás 1992-ben elérte a mélypontot (6. ábra). 
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6. ábra A műtrágya felhasználás változása Magyarországon 1961 és 2001 között 

Forrás: FAO, 2004 
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7. ábra A főbb kérődző állatfajok számának és arányának változása 1961 és 2003 között 

Forrás: FAO, 2004 
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Az állati termék-előállítás volumenének, a termelés tendenciájának bemutatása az állatlétszám 
alakulásával jellemezhető leginkább. Példaként a környezetgazdálkodási rendszerekben legfőbb 
szerepet játszó állatfajok számának alakulását mutatom be a 7. ábra.  

Jelenleg Magyarországon nem számottevő a mezőgazdasági termelés környezetterhelése. Jórészt 
a termelés intenzitásának és koncentráltságának csökkenése, a környezetkárosító hatások 
mérséklődése miatt veszélyt inkább a termelés túlzott szétaprózottsága, helyenként a 
szakszerűtlen termelés és agrotechnikai beavatkozások jelentenek. A gazdaságok 
tőkeszegénysége jelenleg még fékezi a környezetkímélő technikai eljárások térnyerését, a 
higiéniai és az állatjóléti feltételek javulását. (OSVÁTH, 2002). 

Az uniós csatlakozáshoz való felkészülés során számos a mezőgazdaság környezeti 
vonatkozásait érintő joganyag átvételre került. 

Az Európai Unió környezetvédelmi követelményeihez való alkalmazkodás, illetve már a részben 
harmonizált magyar jogszabályok is egyik sarkalatos pontként a környezet nitrát terhelését 
rögzítik. A Tanács 91/676/EGK irányelve (ún. „Nitrát Direktíva”) alkalmazását a vizek 
mezőgazdasági eredetű nitrát-szennyezéssel szembeni védelméről szóló a 49/2001.(IV.3.) 
kormányrendelet írja elő. Az állattartó telepek működése kapcsán ennek két lényeges elemét 
lehet kiemelni. A vízbázisok védelme szempontjából döntő fontosságú a szerves trágya 
ártalmatlanítása, de a levegőtisztaság védelme is helyenként és esetenként problémát jelent.  

A rendelet az általa felsorolt „nitrát-érzékeny területeken” lévő településeken, a „Helyes 
Mezőgazdasági Gyakorlat szabályai a vizek nitrát-szennyezésének megelőzése, csökkentése 
érdekében” címen összefoglalt előírások alkalmazását kötelezővé teszi, míg az ezen kívüli 
területeken ajánlja. Lényeges előírás, hogy a mezőgazdasági területre éves szinten a szerves 
trágyával kijuttatott nitrogén mennyisége nem haladhatja meg a 170 kg/ha értéket. Az előírások 
– a már működő állattartó telepek trágyatárolóinak megfeleltetésére vonatkozók kivételével – 
hatályba léptek. 

2.1.2.2 A Nemzeti Agrár-környezetvédelemi Program 
1997-ben a Tanács 2078/92/EK rendeletének előírásaival összhangban került kidolgozásra 
hazánkban a környezetkímélő, a természet védelmét és a táj megőrzését szolgáló mezőgazdasági 
termelési módszerek támogatására a Nemzeti Agrár-környezetvédelmi Program (NAKP). A 
Kormányzat 2000-től irányozta elő a NAKP beindítását, évi 6,5 Mrd Ft-os forrás-előirányzattal. 
(2253/1999 Korm. határozat, HATÁROZATOK TÁRA, 1999 és 2045/2000 Korm. határozat, 
HATÁROZATOK TÁRA, 2000). A kellő politikai akarat hiánya miatt azonban a tárca csak az 
agrárgazdasági célok 2002. évi költségvetési támogatásáról szóló 102/2001. FVM rendeletben 
tette közzé az NAKP-ra vonatkozó pályázati felhívását (SZABÓ ET AL., 2003), 2,5 Mrd Ft 
költségvetéssel. 

A NAKP fő célkitűzése a természeti erőforrások fenntartható használatán, a többfunkciós, helyi 
adottságokhoz alkalmazkodó, ugyanakkor versenyképes mezőgazdaság elősegítése, amely a 
természeti értékek, a biodiverzitás megőrzését, a táji értékek megóvását és egészséges termékek 
előállítását jelenti. A program agrár-környezetvédelmi intézkedései célprogramok formájában 
kerültek meghirdetésre a következők szerint (HATÁROZATOK TÁRA, 1999:387): 

− Agrár-környezetgazdálkodási alapprogram; 
− Integrált gazdálkodási célprogram; 
− Ökológiai gazdálkodási célprogram; 
− Extenzív gyephasznosítási célprogram; 
− Vizes élőhely-hasznosítási célprogram; 
− Az érzékeny természeti területek hasznosítását biztosító célprogramok; 
− Képzési és demonstrációs programok. 

25 



 
A NAKP célprogramjai két fő típusba sorolhatók. A egyik típusba a horizontális vagy országos 
célprogramok tartoznak, amelyekbe bármely gazdálkodó bekapcsolódhat, amennyiben legalább 
5 évre vállalja a célprogram feltételrendszerének megfelelő mezőgazdasági gyakorlatot. 

A másik típus a zonális programok, a Környezetileg Érzékeny Területek rendszere, amelyekben 
kijelöl célterületeken gazdálkodók vehetnek részt. Ezen programok célterületei közé olyan 
térségek tartozhatnak, melyek természetvédelmi, talajvédelmi vagy vízvédelmi szempontok 
miatt valamilyen speciális hasznosítást igényelnek. E programok tehát a térségekre kidolgozott 
földhasznosítási formák, gazdálkodási módszerek felvállalását támogatják. 

Az egyes célprogramokhoz konkrét feltételrendszer kapcsolódik, amelyet  az agrárgazdasági és 
vidékfejlesztési célok adott költségvetési évi támogatásáról szóló – így 2003-ban a 3/2003 (I.24) 
–FVM rendelet mellékletei részleteznek. 

A környezetkímélő gazdálkodási szemlélet terjesztése érdekében a NAKP támogatást ad ilyen 
témájú képzési és bemutató gazdasági, demonstrációs programokhoz. 

Támogatás vehető igénybe továbbá az agrár-környezetvédelmi intézkedésekhez kapcsolódó 
beruházásokhoz is. 

A célprogramok általános részvételi feltételrendszere az alábbiakra terjed ki: 
− 5 évre szóló talajvizsgálat elvégzése, 
− 5 évre érvényes agrár-környezetgazdálkodási terv készít(tet)ése, 
− a tevékenységekről gazdálkodási napló vezetése, amely tartalmazza az alapvető 

gazdálkodási jellemzőket, 
− a minisztérium által szervezett agrár-környezeti oktatáson való részvétel, 
− a program végrehajtásával kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettség a programértékelés 

és -fejlesztés érdekében, 
− a területen lévő árkok és mezőgazdasági utak rendben tartása, 
− a teljes területen okszerű védekezés a gyomnövények ellen, az agresszív fajok irtása. 

 

A következőkben röviden tekintsük át az egyes célprogramok célkitűzéseit. 

Agrár-környezetgazdálkodási alapprogram 

Gyakorlatilag egy talajvédő gazdálkodási gyakorlatot jelent. Elsődleges célja a talaj 
termőképességének megóvása, a talajsavanyodási folyamat mértékének csökkentésével 
környezetkímélő és okszerű tápanyag-gazdálkodás. 

A támogatás speciális feltétele, hogy a gazda a trágyázást, mésztrágyázást a programban részt 
vevő területeken környezetkímélő tápanyag-gazdálkodási tervnek megfelelően végezze. 

Integrált gazdálkodási célprogram 

Célja a termelés jövedelmezőségének biztosítása mellett a természeti erőforrások és azok 
védelme figyelembevételével tervezett gazdálkodási mód: a műtrágyák, növényvédő szerek, 
kémiai segédanyagok okszerű felhasználása, a termesztett kultúrában a biodiverzitás megőrzése, 
és megelőző, szelektív kezelésekkel a kártételi helyzet veszélyességi küszöbérték alatt tartása. A 
programba való belépéshez szükséges minimum terület: legalább 3 ha szántó vagy 0,5 ha 
gyümölcsös. 

Ökológiai gazdálkodási célprogram 

Ez a célprogram a korábbi biogazdálkodásra átálláshoz nyújtott támogatás beemelését és 
továbbfejlesztését jelenti. A biogazdálkodás fejlesztése szempontjából kiemelkedő jelentőségű, 
hogy az ökológiai gazdálkodási célprogram keretében nyújtott támogatás egyrészt területalapú 
támogatássá alakult, másrészt már nemcsak átálláshoz igényelhető. 
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A támogatás igényléséhez a gazdáknak meg kell felelniük a mezőgazdasági termékek és 
élelmiszerek ökológiai követelmények szerinti előállításáról, forgalmazásáról és jelöléséről szóló 
140/1999 (IX.3) Korm. rendelet, valamint a részletes szabályozást tartalmazó 2/2000 (I.18) 
FVM-KöM együttes rendelet, és az ezt módosító 82/2002. (IX.4) FVM-KvVM együttes rendelet 
előírásainak. 

Gyepgazdálkodási célprogram 

A támogatás célja a gyepterületek legeltető állattartásra alapozott fenntartása, hasznosítása. A 
program előírásai meghatározzák a természetes gyepek hasznosításának, kezelésének feltételeit, 
beleértve az állatlétszám, a tápanyagutánpótlás, a mechanikai ápoló munkák, a legeltetés 
megengedett rendszerét, valamint a gyepterülethez tartozó környezet (táblaszegélyek, árkok) 
rendben tartását. 

Vizes élőhely célprogram 

A program célja a halastavi termelőtevékenység során a vizes élőhelyek fenntartása, 
természetközeli rendszerének megőrzése. A program szakmai feltételei kitérnek a 
vízkormányzás, a nádgazdálkodás, a vízi környezet védelmének, a madárvédelem és a trágyázás 
megengedett és megkövetelt módozataira. 

Zonális agrár-környezetvédelmi célprogramok 

A program meghatározott, természetileg érzékeny térségekben alkalmazandó speciális 
gazdálkodási módok alkalmazását támogatja, melyek segítik a természeti értékek megőrzését és 
a táj fenntartását. 

A Környezetileg Érzékeny Természeti Területek (ÉTT) hasznosítását biztosító (térségi) 
célprogram a 2/2002 (I.23) KÖM-FVM EGYÜTTES RENDELET szerint főként természetvédelmi 
értékek szempontjából lehatárolt 13 kiemelten fontos, 20 fontos, 11 tervezett ÉTT térséget jelent.  

Az ÉTT programok az extenzív, természetvédelmi célú gazdálkodási módok alkalmazását, 
szántó-gyep konverziót, őshonos állatok külterjes tartását, természetes élőhelyek rekonstrukciója 
és fenntartását, egyes fajok élőhelyeinek fejlesztését, valamint tájvédelmi célú, kisparcellás 
(mozaikos) gazdálkodás, tájrekonstrukció támogatását célozzák.  

Két általános feltételrendszert határoz meg a rendelet, a szántóföldi és a gyepterületek 
művelésére vonatkozóan, amelyeket a konkrét területeken további, az adott táj természeti 
adottságaihoz és megőrzendő értékeihez kapcsolódó, speciális előírások egészítenek ki. 

A támogatások mértékét a NAKP induló évében a 4. táblázat szemlélteti. 

A támogatási összegekkel kapcsolatban már korábban felhívtuk a figyelmet a nyilvánvaló 
ellentmondásra a tekintetben, hogy míg a gazdálkodók 5 év időtartamú szerződésre kötelezettek, 
addig az FVM költségvetésében csak egy évre jutó források kerültek meghatározásra. Az EU-
beli agrár-környezetvédelmi támogatásokat a 2000-2006 közötti időszakra vonatkozó közös 
költségvetés alapján tervezik és folyósítják. Másrészt a konkrét támogatási összegek 
meghatározása jelenleg csupán szakértői becslés alapján történhet, ugyanis jelenleg nem állnak 
rendelkezésre széleskörű, megbízható üzemi szintű költség- és jövedelemadatok az agrár-
környezetvédelmi szakmai előírásoknak megfelelő gazdálkodást illetően (SZABÓ ET AL., 2003). 
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4. táblázat  A NAKP támogatások mértéke 2002-ben 
Agrár-környezetvédelmi célprogram Támogatási 

összeg 
Agrár-környezetvédelmi alapprogram Talajvédő gazdálkodás 18 000 
Integrált növénytermesztési célprogram  

Szántóföldi zöldségek 
Almatermésűek 
Csonthéjasok és bogyósok 
Szőlő 

 
30 - 50 000 

Ökológiai gazdálkodási célprogram 
Átállási időszakban 

 
 
Szántóföldi növények 
Zöldségek 
Gyümölcs 
Szőlő 
Rét-legelő 

 
 

25 000 
30 000 
40 000 
40 000 
10 000 

A már átállt területekre  
Szántóföldi növények 
Zöldségek 
Gyümölcs 
Szőlő 
Rét-legelő 

 
15 000 
18 000 
20 000 
20 000 

8 000 
Gyepgazdálkodási célprogram Legeltetésre alapozott gyepgazdálkodás 8 000 
Vizes élőhely célprogram Halastó 8 000 
Zonális agrár-környezetvédelmi célprogramok, amelyek az alábbi érzékeny 
természeti mintaterületeken kerültek bevezetésre: Szatmár-Bereg, Észak Cserehát, 
Őrség-Vendvidék, Hevesi sík, Borsodi Mezőség, Marcal medence, Drávazug, 
Dunavölgyi sík, Dévaványa, Turjánvidék, Szentendrei sziget 

10 -40 000 

Forrás: Magyar Közlöny, 2001. 145. sz. 9949-9950. o.  

2002-ben a NAKP igen nagy érdeklődést váltott ki a gazdálkodók körében, különösen Bács-
Kiskun megyében és az Észak-alföldi régióban. A Rendeletben meghatározott időpontig több 
mint 5000 pályázatot nyújtottak be a megyei földművelésügyi hivatalokhoz. A legnagyobb 
érdeklődés az ökológiai gazdálkodási, a gyephasznosítási és az ÉTT célprogramok iránt 
nyilvánult meg. Az agrár-környezetgazdálkodási alapprogram, valamint a vizes élőhely 
célprogram iránti érdeklődés minden tekintetben szerény mértékű volt. 

Az egyes célprogramok közötti forrásmegosztás a pályázatokban megjelölt területi igényeknek 
megfelelően történt, tekintet nélkül az egyes programok területi alapú támogatásnak 
hektáronkénti fajlagos támogatási normatíváira (SZABÓ ET AL., 2003). 

Az 5. táblázat szemlélteti a NAKP pályázatok néhány statisztikai adatát és a forráskeretek 
célprogramok szerinti megoszlását 2002-ben. 

A program bevezetésével kapcsolatos első évi tapasztalatok megmutatták, hogy a program 
népszerűségét és a fokozatosság elvét figyelembe véve mind a pályázati lehetőségek, mint a 
költségvetési források jelentős további bővítésére van szükség. A program iránti érdeklődés 
azokban a térségekben igen aktív, amelyekben a természeti tényezők, illetve a társadalmi-
gazdasági feltételek kevésbé teszik lehetővé az intenzív mezőgazdasági termelést. 

A program továbbfejlesztéséhez SZABÓ ÉS MUNKATÁRSAI (2003) többek között javasolják 
nemcsak az intézményi rendszer fejlesztésének égető szükségességét, hanem fontosnak tartják az 
agrárkutató és agrár-felsőoktatási intézmények fokozott mértékű bevonását főként az egyéni 
gazdálkodók információkkal való ellátása és üzemtervekkel való segítése érdekében. 
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5. táblázat  A NAKP pályázatok néhány statisztikai adata és a forráskeretek célprogramok 
szerinti megoszlása 2002-ben 

Célprogram 
Pályázott terület 

(ha) 
Pályázatok száma 

(db) 
Pályázott támogatás (ezer 

Ft) 
2002 összes nyertes összes nyertes összes nyertes 

Agrár-környezetgazdálkodási 
alapprogram 18 190 5621 154 100 327 428 111 361

Integrált gazdálkodási célprogram 18 923 2 308 1633 320 804 965 128 790

Ökológiai gazdálkodási célprogram 75375 34888 1043 570 1173130 525513
Gyephasznosítási célprogram 94 921 74 106 1770 1 320 759 368 645 513
Vizes élőhely célprogram 17 543 13 779 80 55 140 344 116 857
ÉTT célprogram 46 859 22 332 641 326 1 247 692 613 341
Összesen 271 811 153 034 5 321 2 691 4 452 9272 141 375
Forrás: FVM, 2004 

Magyarország előcsatlakozási vidékfejlesztési programjai – az NAKP és a SAPARD3 – 2004 
május 1-jével, az EU-csatlakozással véget értek. A tagországokra vonatkozó vidékfejlesztési 
kerettervek egységes rendszerbe foglalják és továbbviszik, kibővítik az előcsatlakozási 
vidékfejlesztési terveket. Ezek – a Nemzeti Fejlesztési Tervhez (NFT-hez) illeszkedő – tervek: a 
Nemzeti Vidékfejlesztési Terv (NVT) és az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program 
(AVOP). 

2.1.2.3 Az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program és a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv 
környezeti vonatkozásai 
A Vidékfejlesztési Rendelet gazdálkodási rendszerekhez kötött folyó támogatási területeit az 
Nemzeti Vidékfejlesztési Terv (NVT), az ezek megvalósításához szükséges strukturális 
támogatásokat pedig az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP) foglalja össze. E 
tervek hátterét és alapját a 1257/1999 vidékfejlesztési EU Tanácsi Rendelet, valamint a 2002. 
decemberi koppenhágai csatlakozási megállapodás agrár fejezetében foglaltak adják.  

A mezőgazdaságot fő témaként tárgyaló dokumentum az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív 
Program, amely a EU 1257/1999 és az 1263/1999 EK rendeletei alapján, 3 fő célkitűzés mentén 
az következő 11 intézkedést tartalmazza: 

1. A versenyképes alapanyag-termelés megalapozása a mezőgazdaságban  
o A mezőgazdasági beruházások támogatása 
o Fiatal gazdálkodók pályakezdési támogatása 
o Erdőgazdálkodás korszerűsítése 
o Szakmai továbbképzés és átképzés támogatása 
o A halászat modernizálása 

2. Az élelmiszer-feldolgozás modernizálása 
o Mezőgazdasági termékek feldolgozásának és értékesítésének fejlesztése 

3. Vidéki térségek fejlesztése 
o A vidéki jövedelemszerzési lehetőségek bővítése 
o Mezőgazdasághoz kötődő infrastruktúra fejlesztése 
o Alapvető szolgáltatások a vidéki vállalkozók és lakosság számára 
o Falufejlesztés és falufelújítás 

                                                 
3 SAPARD: Special Accession Programme for Agriculture and Rural Development (Előcsatlakozási program a 
mezőgazdaság és a vidék fejlesztésére ) 
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o Közösségi kezdeményezésű programok támogatása (LEADER+) 

Az intézkedések finanszírozása részben az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap 
(EMOGA) Orientációs Részlegéből és a Halászati Orientációs Pénzügyi Eszközökből (HOPE) 
történik. Kivételt képeznek az erdőgazdálkodás korszerűsítése; alapvető szolgáltatások a vidéki 
vállalkozók és lakosság számára; a „mezőgazdasági beruházás támogatására” irányuló 
intézkedésen belül a szőlő-, és gyümölcsültetvények korszerűsítésére irányuló tevékenységek, 
amelyek kizárólag nemzeti forrásból kerülnek támogatásra. 

A Nemzeti Vidékfejlesztési Terv (NVT) jelöli ki a vidéki térségek fenntartható fejlődését szolgáló 
célokat, prioritásokat, valamint tartalmazza az egyes intézkedések céljait, az intézkedések 
keretében támogatható tevékenységeket, a támogatás igénybe vételének feltételeit és 
végrehajtásának részletes szabályait is. 

Az NVT célja tehát, hogy egységes keretbe foglalja az Európai Mezőgazdasági Orientációs és 
Garancia Alap Garancia részlegéből támogatható vidékfejlesztési intézkedések hazai 
finanszírozásának rendszerét. Prioritásai a következők:  

− környezetkímélő mezőgazdaság, racionális földhasználat, tájgazdálkodás, 
− szerkezetváltás és a hatékonyság növelésének elősegítése, 
− a vidéki térségekben a mezőgazdasághoz közeli foglalkoztatottság megőrzése. 

Az NVT intézkedései a következőkre terjednek ki: 
− agrár-környezetgazdálkodás: 

o agrár-környezetgazdálkodási alapprogram, 
o integrált növénytermesztési célprogram, 
o ökológiai gazdálkodási célprogram, 
o Környezetileg Érzékeny Területek programja, 
o kiegészítő agrár-környezetgazdálkodási támogatások 

− kedvezőtlen adottságú és környezetvédelmi korlátozások alá eső területek támogatása, 
− az Európai Unió környezetvédelmi, állatjóléti és higiéniai követelményeinek való 

megfelelés elősegítése, 
− mezőgazdasági területek erdősítése, 
− korai nyugdíjazás: a 2006-tól bevezetendő intézkedés célja, az elaprózott birtokszerkezet 

ésszerű koncentrálása, versenyképesebb gazdaságok kialakítása, a korösszetétel javítása, 
az idősebbek biztonságos megélhetésének biztosítása, a gazdálkodás felszámolását 
követő jövedelem-kiegészítés finanszírozása, 

− szerkezetátalakítás alatt álló félig önellátó gazdaságok támogatása (5-10 hektár közötti, 
többségében szántóterületen egyénileg gazdálkodók), 

− termelői csoportok létrehozásának és működtetésének támogatása: az elszigetelten 
termelő, ezért a piaci viszonyoknak kiszolgáltatott gazdálkodókat termelői csoportok 
létrehozására és működtetésére ösztönözze, 

− technikai segítségnyújtás: az NVT megvalósítása során felmerülő igények 
(információnyújtás, szakértők igénybevétele, értékelések készítése, kapcsolattartás, stb.). 

 

Az NVT forrásainak közel 80 %-a az első négy intézkedési terület finanszírozását szolgálja. 
Ezek közül is kiemelkedik az 1. intézkedési terület, az agrár-környezetgazdálkodási 
rendszerek föld alapú támogatásának forráskerete, amely az NAKP kibővített folytatását 
biztosítja.  

Ennek keretében a 2002-ben ill. 2003-ban a programban már részt vett vagy jelenleg is 
érvényes szerződéssel rendelkező jelentkezőket előnyben részesíti, ők a 100 pontos bírálati 
rendszerben 20 többletpontot kapnak.  

30 



 
Célprogramok formájában megfogalmazott támogatható gazdálkodási rendszereihez a gazdák 
területükkel, gazdaságukkal önkéntes módon csatlakozhatnak, ha  

− legalább 0,5-1 ha saját tulajdonú mezőgazdasági területük, vagy erre vonatkozó – 
legalább 5 éves – tartós földbérleti szerződésük van; 

− elfogadják az adott gazdálkodási rendszer technológiai és egyéb előírásait, 
követelményeit; 

− azokat saját gazdálkodásukba beépítik, üzemtervben rögzítik, és annak betartását 
legalább 5 éves állami szerződés alapján a szerződés időtartamára vállalják, a teljesítés 
ellenőrzését pedig elfogadják; 

− betartják a „Helyes Gazdálkodási Gyakorlat” előírásait, és vezetik a kötelező 
nyilvántartásokat (gazdálkodási naplót); 

− a vállalt gazdálkodási rendszerhez kapcsolódó képzési programban a szerződés 
időtartama alatt évente 1 alkalommal részt vesznek. 

Az EU és a Magyar Állam ennek fejében a szerződés időtartamára vállalja, hogy ezért a gazdát 
minden hektár bevitt mezőgazdasági terület után a választott rendszertől függő normatív, 
hektáronkénti és az infláció mértékével valorizált (értékálló) évenkénti kifizetésben részesíti. A 
programban való részvétel 

− gazdaönrészt nem igényel; 
− a kifizetés 80 %-át az EU, 20 %-át a nemzeti költségvetés biztosítja;  
− nem kell az egész gazdaságot egyszerre bevinni, sőt a különböző gazdaságrészek – az 

ökológiai gazdálkodás kivételével – különböző gazdálkodási rendszerekhez is 
csatlakoztathatók; 

− nem komplikált pályázat benyújtásával, hanem gyakorlatilag speciális regiszt-rá-ciós 
folyamattal indul, amelyben a gazda megadja 

o saját maga és gazdasága alapadatait; 
o azon területei adatait, amelyeket be kíván vinni az adott gazdálkodási rendszerbe; 
o az e területek tulajdoni vagy bérleti viszonyait igazoló dokumentumokat; 
o kinyilvánítja, hogy az adott rendszer szabályait, előírásait magára nézve kötelező 

érvénnyel elfogadja, és  
o vállalja, hogy amennyiben bekerül az adott gazdálkodási rendszerbe, úgy a 

képzési programban évente 1 alkalommal részt vesz; 
− a képzési programban való részvétel költségeit a program fedezi, tehát a gazdának külön 

költséget az nem jelent. 
Az NVT támogatott agrár-környezetgazdálkodási rendszereinek meghirdetése és a kérelmezés a 
tervek szerint mindig tavasszal, a támogatási határozatok kiadása mindig ősszel, és a 
kifizetések a vegetáció indulása előtt történnek. A támogatási év szeptember 1-jétől augusztus 
31-éig terjed. A programban résztvevő gazdák a támogatás időtartamáig minden év elején, 
egyszerű kifizetési kérelem alapján egy összegben megkapják az adott évre vonatkozó 
hektáronkénti kifizetést.  

A 2004-ben meghirdetésre kerülő és pályázható rendszereket a 8. ábra foglalja össze. Minden 
művelési ágban többféle rendszer is pályázható. Az ábrán felfelé egyre szigorúbb – és ezzel 
arányosan nagyobb hektáronkénti kifizetésű – rendszerek találhatók. Aki ezek közül valamelyik 
rendszerhez csatlakozik, a bevitt területein kiegészítő agrár-környezetgazdálkodási 
intézkedéseket is vállalhat, amelyekért külön kifizetés illeti meg.  

Az agrár-környezetgazdálkodási rendszerekhez kötődő kifizetések az 1. pilléres közvetlen 
(SAPS4) támogatással valamint a kedvezőtlen adottságú térség (LFA5) támogatással is 
kombinálhatók, azaz összeadódnak.  

                                                 
4 SAPS: Standard Area Payment Scheme – Standard Területalapú Kifizetési Rendszer 
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8. ábra Pályázható agrár-környezetgazdálkodási rendszerek az NVT-ben 

 

                                                                                                                                                             
5 LFA: Less Favoured Areas – kedvezőtlen adottságú térségek 
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Az egyszerűsített területalapú támogatások és a vidékfejlesztési támogatások, így az agrár-
környezetvédelmi támogatások igényléséhez is teljesítendő "Helyes Mezőgazdasági és 
Környezeti Állapot" (a továbbiakban Helyes Állapot, HÁ), illetve a "Helyes Gazdálkodási 
Gyakorlat" feltételrendszerét a 4/2004. (I. 13.) FVM rendelet határozza meg. A Helyes Állapot 
biztosításának követelményrendszere az EU által javasolt négy minimum szempontot (három 
talajvédelmi téma és a minimális művelés szintje) tárgyalja. Az előírt feltételek között számos 
olyat találunk (pl. „vetésváltás alkalmazása a térség agro-ökológiai adottságainak 
figyelembevételével”, „a tájképet alkotó természetes elemek megőrzése”, vagy „a gyepterületek 
természetes termőképességéhez igazodó legeltetést kell folytatni”), amelyek nehezen 
értelmezhetők a regionális sajátosságok vagy alkalmazandó módszerek konkrét megjelölése 
híján. E feltételek alapján a Helyes Állapot betartásának ellenőrzése meglehetősen szubjektív 
alapon történhet. Mindezek regionális pontosítása, felmérése olyan kutatási feladatként 
jelentkezik, amely a környezetbarát mezőgazdaság elterjedését, hatékony gyakorlati 
alkalmazását segítené, ha az eredmények, javaslatok kiadványok és továbbképzések révén a 
gazdákhoz eljutna. 

A 4/2004. (I. 13.) FVM rendeletben meghatározott "Helyes Gazdálkodási Gyakorlat" 
feltételrendszere 8 témakörben (szántóföldi növénytermesztés, gyepgazdálkodás, tápanyag-
gazdálkodás, növényvédelem, természet- és tájvédelem, állattartás, a gazdaság területének 
rendben tartása, kötelező nyilvántartások) tárgyalja a teljesítendő alapfeltételeket. E jelenleg 
érvényben lévő 2004. januári jogszabály módosítása folyamatban van az EU Bizottság által 2004 
júliusában elfogadott Nemzeti Vidékfejlesztési Terv mellékletében megfogalmazott "Helyes 
Gazdálkodási Gyakorlat" követelményrendszere alapján. Ez utóbbi már a Helyes Állapot négy 
témakörét is magában foglalja. Emellett azonban nemcsak konkrétabb előírásokat fogalmaz meg, 
hanem témakörönként tartalmazza az ellenőrzést végző szervezetek listáját, valamint az 
ellenőrzés szempontjait is. 

A Helyes Gazdálkodási Gyakorlat részeként összefoglalásra került a mezőgazdaság 
környezetvédelmi vonatkozásait érintő összes hazai és uniós jogszabály. 
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2.2. AZ ÜZEMTERVEZÉSI ÉS ÜZEMI NYILVÁNTARTÁSI MÓDSZEREK ÁTTEKINTÉSE 

Ma Magyarországon a termelésorientált mezőgazdaság évtizedei után a többfunkciós 
mezőgazdálkodás szemléletének elterjedéséhez új ismeretekre és gondolkodásmódra van 
szükség, amely sok esetben nem jelent mást, mint a szerves fejlődéshez való visszatérést: az 
évszázadok alatt kiforrott gyakorlat és gazdálkodási rendszerek korszerű újrafogalmazását. 

E fejezetben célul tűztem ki, hogy összegyűjtöm a korábbi időszakok gazdálkodási 
rendszereinek tervezéssel és nyilvántartással kapcsolatos tapasztalatait. Ennek érdekében 
áttekintettem az üzemtervezési és üzemi nyilvántartási módszerek fejlődésének magyar 
szakirodalmát a 19. századtól napjainkig. A történeti áttekintést során három időszakot 
vizsgálok: a II. világháború előtti gazdálkodás ehhez kapcsolódó irodalmát; a II. világháború 
utáni szocialista nagyüzemi tervezési és üzemi nyilvántartási gyakorlatát, valamint az 1990-es 
évek után felmerülő mai üzemtervezési kérdéseket. 

A fejezet során a következő kérdésekre próbáltam választ kapni: 
− miként követte az agrárstratégiák fejlődését a üzemtervezési és üzemi nyilvántartási 

módszerek fejlődése? 
− az egyes időszakokban mely tényezők voltak az üzemtervezés és az üzemi nyilvántartás 

legfontosabb elemei, ezek hogyan bővültek? 
− A nyilvántartásoknak áttételes hatása van a tervezésre - hiszen a tervezési segédleteket 

nyilvántartásokból nyert adatok alapján lehet megalapozni - ezért felmerül a kérdés, hogy 
milyen egyedi vagy reprezentatív háttér információs bázis állt vagy áll rendelkezésre? 

− miben áll a stratégiai tervezés szerepe? 
− melyek a mai kor igényéhez alkalmazkodó gazdálkodás aktuális üzemtervezési és üzemi 

nyilvántartási kérdései? 

2.2.1 Üzemtervezési és üzemi nyilvántartási módszerek a 19 század folyamán 

Az üzemi tervezésnek és nyilvántartásnak a mezőgazdaságban régi hagyományai vannak.  

Az üzemtervezés és üzemi nyilvántartás első fennmaradt - a 19. század elejéről származó - 
dokumentációit nagybirtokos családok iratanyagában találtam: összeírások, birtokleírások, 
birtokossági naplók, úrbéri iratok, gazdasági és pénzügyi vonatkozású iratok és számadások 
formájában. 

A latin, magyar vagy német nyelven készített éves uradalmi számadások egyik típusa a 
naturáliákról számol be (rationis super naturaliqus) (THEMLETNER, 1803; OLÁH, 1819), a másik 
típusa kifejezetten pénzügyi számadás (corpus rationum). 

Az éves számadások mellékletét képezték a sorszámozott nyugták, elismervények és havi 
bontású jegyzékek (pl. marha jegyzék, kocsmáros havi eladási feljegyzései), amelyekre az éves 
számadás megfelelő részei sorszám szerint hivatkoznak. 

Az éves naturális számadásokban alfejezetek tárgyalják a különféle jószágokat (szemes 
termények, juhok, szarvasmarhák, tejtermékek, italok, gyapjúk, bőrök, ölfa, rőzse, szalma, nád és 
egyéb épületanyagok). „Bevételként” a megtermelt termékeket, míg „kiadások” alatt nemcsak az 
eladásra, bérként (juhász, tiszttartó, kasznár stb.) vagy egyéb „kegyes resolutiokra” szánt 
termékeket, hanem növénytermesztés esetén a „vetés alá” való „szemes jószágokat” és az 
állattartásban továbbtenyésztésre szánt egyedeket is feljegyezték. Ez utóbbiak talán a tervezés 
egyfajta kezdeményeként (mit és mennyit termeljenek) fogható föl. 

Az 1809. évről találtam havi számadásokat, amelyeket latin nyelven készítettek, előre készített 
nyomtatványokon. Struktúrájuk az évi számadásoknak megfelelő. 
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Egy 1821-ből származó tej-napló első része napi pontossággal termékenkénti bontásban, havi 
összesítéssel tartja nyilván az értékesített termékeket, az eladás helyét és a vevő személyét, míg a 
napló második része a fejési napló: „a minden napi fejésül lett tejnek fel jegyzése reggeli és 
estvé”-li részletességgel (MANUALE HELVETAE, 1821). 

 

A 19. sz. végi kapitalizmus a mezőgazdaság, miként az egész gazdaság regionalitásának 
elmélyülését hozta: a specializálódás előrehaladtával, az árutermelés, a piaci és a szállítási 
lehetőségek bővülésével nemcsak a nagyobb tájegységek váltak sajátos mezőgazdasági 
szerkezetű régiókká (sok esetben hosszú történeti múltra visszavezethető alapokon), hanem a 
szomszédos települések vagy a falvakon belül az egyes gazdaságok között is lényeges eltérések 
fejlődhettek ki a termelés és a földhasználat struktúrájának, üzemvitelének, technikai-
technológiai lehetőségeinek, ezzel összefüggésben termelékenységi-rentabilitási fokának szinte 
valamennyi területén (annak ellenére, hogy a parasztgazdaságok jelentős része ezen időszakban 
is az önellátásra vagy rendkívül korlátozott és egyoldalú piaci részvételre, terményértékesítésre 
épült) (CSÍKI, 1999). Ennek a módszeres, egységbe foglaló feltárására és feldolgozására Csíki a 
történelmi kistájakat, településeket, sőt gazdaságokat tartja a legalkalmasabbnak, mert a 
„felsorolt és egymással összefüggő tényezők együttes bemutatására”, a „kialakult 
feltételrendszer és a fejlődés mikéntjének (pl. főbb ágazatok szerves összekapcsolódásának és 
egymást feltételező modernizálásának) agrárgazdaságtani vizsgálatára, amelyek ugyancsak 
kölcsönös meghatározottságot feltételeznek, ezek nyújthatják a legkedvezőbb kereteket”.  

 

A két világháború között a lassan korszerűsödő termelési technikák és technológiák terjedésére a 
nagyobb birtokok kedvezőbb (anyagi, üzemszervezeti) feltételeket biztosíthattak, igaz a 
kisparaszti gazdaságok számára is létkérdéssé vált a hatékonyság emelése, mivel a termelés 
fokozására extenzív úton (pl. a vetésterületek bővítésével) már nemigen volt lehetőség. A 
termelésben, a határhasználat rendjében a régi hagyományos formák (az ugarhasználattal járó 
háromnyomásos rendszer) és az új, egyre intezívebbé váló mezőgazdasági üzemmód elemei (az 
ugar- és nyomáskényszer felszámolása) együttesen lehetnek jelen (CSÍKI, 1999). 

A nagybirtokok gazdálkodásában, irányításában az éves üzemterv, sőt helyenként a középtávú 
üzemterv már a 19. sz. végén is fontos szerepet töltött be. Egyes kisgazdaságok is készítettek 
éves előirányzatokat, rendszerint szaktanácsadói segítséggel. 

 

Az üzemtervezés és nyilvántartás történetében páratlan dokumentációs leletet dolgoz fel CSÍKI 
(1999) „Egy Bódva-völgyi parasztgazdaság termelésének néhány jellemzője a 19. sz. végén” c. 
tanulmányában: Kertész István parasztgazda 19. század végéről származó gazdasági naplóját, 
melynek révén feltárulnak az akkori mezőgazdálkodás mindennapjai és a hozzá kapcsolódó 
szinte valamennyi egyéb tevékenység. Ennek keretében kibontakoznak a gazdaság 
szántóművelésének éves munkafolyamatai, továbbá a határhasználat jellemzői, az ugar- és 
forgórendszer alakulása, a termesztett növények szerkezeti megoszlása. Emellett a gazdaság 
technikai felszereltségéről, műtrágya-felhasználásáról, az eszközváltás folyamatáról is 
tájékozódhatunk, miként termelékenységi vizsgálatokra, a terméseredmények nyomon követésére 
is lehetőség nyílik. S mivel a napló ezeket a tényezőket több évtizeden keresztül mutatja be 
(miközben a földbirtok jelentősen gyarapodott), ezért végigkövethetjük egy kapitalizmus kori 
parasztgazdaság lehetőségeit (a piacra termelés megjelenését, majd állandósulását, de ennek 
korlátait is). Emellett kibontakozik az egyes birtokkategóriának megfelelő határhasználat, 
vetésszerkezet, állatállomány, technikai felszereltség, továbbá piaci „képesség” számos más 
eleme (s mindez egyetlen üzem zárt egységében vizsgálható módon). A naplóból képet kapunk a 
parasztbirtok mezőgazdaságon túlmutató tevékenységeiről, sőt a néhány évből rendelkezésre álló 
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zárszámadások alapján a gazdaság teljes pénzforgalmát, illetve az önellátás fokát is 
rekonstruálhatjuk.  

A naplóíró rendszeresen foglalkozott az időjárási- és csapadékviszonyokkal, ezeknek a gazdaság, 
a gazdálkodás egészét determináló hatásával. Mindez arra figyelmeztet, hogy a századfordulós 
évtizedekben is mennyire szoros volt az ember és a természet kapcsolata, s az utóbbi milyen 
közvetlen módon határozta meg a mezőgazdasági termelést, de az egyén életkeretének és 
gondolkodásának szinte valamennyi tényezőjét is.  

Fontos megfigyelés, hogy a szálastakarmányok szántóföldi aránya a növénytermesztés 
(vetésforgók, talajerő-pótlás stb.) és az állattenyésztés (istállózás) intenzív jellegének már ekkor 
is fontos mutatója volt. 

 

Az üzemtervezés magyar szakértői már a 19. század végén megjelenő munkáikban kifejtik az 
üzemterv jelentőségét és ismertetik a tervezés módszerét. 

HENSCH (1906) mottója az üzemtervezéshez a következő: „Hozzunk mezei gazdaságunkba helyes 
arányokat, kövessünk termelésünkben helyes irányokat, a kezelésnél pedig helyes üzleti elveket.” 
Üzemtani könyvében foglalkozik a megfelelő állatlétszám számítással, definiálja a számosállat 
fogalmát. Az üzemterv feladatának a jövedelemigény kielégítésére megfelelő jövőbeli termelés 
irányának és arányának, valamint a szükséges tőkeszükséglet mértékének meghatározását tartja. 
Minden üzemterv elkészítésénél az adott gazdaság jelenlegi kezelési módjából kell kiindulni, s 
csak akkor, ha ez a kezelési mód a követelményeknek egyáltalában nem felel meg, van szükség 
új üzemterv készítésére. A térképpel kiegészítendő részletes birtokleírás készítéséhez 
elengedhetetlennek tartja az informálódást (szakértő vidékbeli gazdák, „expertek” véleménye) 
illetve számtartási (nyilvántartási) adatok figyelembevételét a különféle növénytermesztési és 
állattartási irányok sikeréről, veszélyeiről. Ezt követheti azután az üzemrendszer és üzemi 
kellékek megállapítása, majd végül a jövedelem előirányzat számítása. 

 

MATLASZKOVSZI (1911) üzemtani könyvében az okszerű (a talaj termőerejét hosszú távon 
megőrző) gazdálkodás alapfeltételének tekinti, hogy a gazda alaposan értsen azokhoz a 
mezőgazdasági ágazatokhoz, amelyekkel foglalkozni kíván, emellett azonban jó üzletember is 
legyen egyben. A mezőgazdasági üzletvitel feladatait a gazdasági berendezésben (termelés 
kellékeinek: birtok, tőke és munkaerő felmérése illetve ezek alapján a termelési szerkezet 
kialakítása), a gazdaság helyes kezelésében (a munkálatok helyes beosztása, a munkaerő 
kihasználás és beszerzések tervezése) valamint a gazdasági számvitelben látja. 

A gazdaság jelenlegi állapotának és helyi viszonyainak leírásánál figyelembe veendő 
körülmények között tartja számon a következőket: 

− a gazdaság helyi viszonyai: közigazgatási fekvése, közlekedési- és értékesítési viszonyai; 
− a gazdaság területe, fekvése (felszíni alakzata), tagozata (parcellák); 
− a birtok termőképessége (éghajlati viszonyai, a talaj minősége, az eddig folytatott 

gazdálkodási gyakorlat, eddig elért terméseredmények). 
A gazdaság tőkeértékeit két részre osztja: ingatlanok (a föld, az épületek, a föld termőképességét 
fokozó „telkesítések”) és a birtokhoz tartozó jogok, (pl. vadászati jog, legeltetési jog). 

MATLASZKOVSZI (1911) gazdálkodási rendszer alatt a földbirtok használati módjának 
megállapítását érti, amely „a termelés főirányát és annak belterjességét is feltünteti”. 

− Külterjesnek tartja azt a gazdálkodást, ahol sok földhöz kevés az „üzlettőke”, a birtokon 
kevés a szántóföld és jobbára csak kevés munkát igénylő gabonaféléket és hüvelyeseket 
termesztenek, a birtok területéhez képest csekély az állatállomány, amely nagyrészt 
legeltetett, tehát a trágya is kevés, a jövedelem pedig csekély és ingadozó. Az utaktól és 
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városoktól távol eső vagy szétdarabolt birtokokon, ahol kevés és gyenge minőségűek a 
szántóföldek és távoli fekvésűek a legelők, ha kevés és drága munkaerő mellett rosszak 
az értékesítési viszonyok, akkor csak külterjesen lehet gazdálkodni. 

− Belterjesnek tartja azt a gazdálkodást ahol a birtok területéhez képest nagy az 
„üzlettőke”, a szántóföldön a gabonaféléken kívül sok kapást, takarmányt és árunövényt 
termesztenek, nagyszámú és értékes állatokat tartanak, nagy a trágyatermelés és a földek 
erőteljes trágyázásban részesülnek. A termelési költség sokkal nagyobb, mint a külterjes 
gazdálkodás esetében, ennek ellenére a jövedelem nagyobb és kevésbé ingadozó. 
„Belterjesen gazdálkodni csak jó termőképességű, jól tagosított birtokon lehet, ahol 
kedvezők az értékesítési viszonyok, alaposan szakképzett a gazda és elegendő pénzzel 
rendelkezik”. 

A termesztendő takarmány mennyiségét a trágyaszükséglet és a tartandó állatlétszám 
takarmányszükségletéhez képest állapítja meg, majd a takarmánytermesztésre szükséges terület 
levonása után fennmaradó szántóföldet használja árunövények termesztésére. Vetésforgó 
mintákat ad a különböző hagyományos gazdálkodási rendszerek (gabonagazdaság, 
váltógazdaság, szabadgazdálkodás, kerti gazdálkodás) belterjességének javításához. 

Megfogalmazásában a „szabadgazdálkodás” mind a növényi, mind az állati termelésben az 
értékesítési viszonyok rövid távú alakulásában spekulál, ehhez próbál alkalmazkodni, ezért nem 
köti magát sem vetésforgáshoz, sem állattenyésztési rendszerhez. Nem foglalkozik 
állattenyésztéssel, csak pl. hizlalásra vásárol állatokat az üzleti körülmények alakulásának 
függvényében. Rendkívül nagy jövedelmet adhat, de mint minden spekulatív vállalkozás nagy 
kockázatot is hordoz egyben, ezért sikeresen csak úgy folytatható, ha a gazdaság vezetője 
nemcsak kitűnő gazda, hanem kitűnő kereskedő is és pénzzel, hitellel „korlátlan” mennyiségben 
rendelkezik. 

MATLASZKOVSZI (1911) a növénytermesztés kérdései között tárgyalja a következőket: 
− a termelendő növények megválasztása, 
− a növények termelési arányának megállapítása, 
− a vetésforgók megállapítása, 
− a trágyázás beillesztése a vetésforgóba, 
− a vetésforgók alapján többéves vetésterv készítése, 
− földhasználati kimutatás, 
− termés-előirányzat. 

Az állattartás kérdéseinél a következőket részletezi: 
− a gazdaságban tartandó állatállomány megállapítása, 
− tenyésztendő állatfajok, tenyész-irányok, tartási módok. 

A kisgazdaságok állattenyésztésénél elengedhetetlennek tartja a legeltetést. 

A fenti ismeretek alapján állítható össze a gazdasági üzemterv, melynek fő feladata, hogy 
„föltüntesse a jövőbeli termelés irányát és arányait, a berendezéshez szükséges tőkeszükségletet 
és a várható jövedelmezőséget. Üzemterv készítendő akkor, ha új gazdasági rendszerre térünk át, 
ha birtokot veszünk vagy eladunk, bérbe adunk, vagy haszonbérlünk. Ekkor ugyanis az 
üzemtervben kiszámított jövedelem alapján következtethetünk a birtok használati értékére és a 
méltányos haszonbér összegére”. (MATLASZKOVSZI,1911) 

 

A 19.sz. végétől kezdődően angol, francia és német példák alapján mintagazdaság elnevezéssel 
létesültek tangazdaságok a Földművelésügyi Minisztérium segítségével. A múlt század első 
évtizedeiben a számuk megközelítette a 200-at. A minisztérium gépekkel, eszközökkel, állatokkal, 
épületek és trágyatelepek építésével stb. segítette a mintagazdaságok létesítésére vállalkozó 
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gazdákat. A gazdák előre kidolgozott üzemterv szerint gazdálkodtak. Az érdeklődőknek a 
gazdaságukat bemutatták, gépeikkel segítették, s útmutatásaikkal támogatták a község gazdáit. 

A megvizsgált korabeli üzemtervek (WOLFF, 1901; N.G. 1905; BERGER, 1906; ORMÁNDY, 1917) 
nagyjából egységes szerkezetet követnek. KESZTYŰS NEMES (1927) szerint a gazdasági üzemterv 
alkotórészei a következők: 

1. A birtok leírása, amely a birtok állapotát, berendezését és kezelési módját tünteti fel. 
2. Üzemrendszer megállapítása, mely a termelés irányát és arányait tartalmazza. 
3. Üzemi „kellékek” megállapítása, mely egyrészről a munkaerőt és annak költséget, 

másrésztől a tőkebefektetéseket mutatja ki. 
4. Jövedelmi előirányzat a remélhető tiszta jövedelemről, amit megkapunk, ha a remélhető 

készpénzbevételek összegéből, vagyis a nyers jövedelemből levonjuk a termelési 
költségeket, vagyis a kiadások összegét, a fennmaradó összeg a tiszta jövedelem, vagyis a 
gazdaság teljes értékének a kamata. 

 

JUHOS (192?) munkája alapján az üzemterv készítés lényege a következőkben áll: „A 
mezőgazdasági termelés egyik sarkalatos elve a természeti (talaj, éghajlat), valamint a külső és 
belső gazdasági viszonyok (piac, értékesítés, hitel; tőkeerő szakképzettség) helyes felismerése és 
az azokhoz való folytonos alkalmazkodás. Az üzemszervezés helyes megoldása a gazda 
legfontosabb és legnehezebb feladata. „A gazdasági viszonyok nagy változékonysága első 
kötelességévé avatják azt, hogy megfelelően vezetett kalkulációkkal  folyton keresse a 
legjövedelmezőbb üzemi formát.” A művelési ágak viszonyaink szerinti legjobb arányával, jó 
szántóbeosztással, arányos és kellően érvényesülő felszereléssel, jó talajerő-fenntartással, helyes 
talajműveléssel és céltudatos vízgazdálkodással törekszünk legnagyobb értékeinknek, a klíma és 
a talaj nagy erőforrásainak teljes érvényesítésére. Az üzemszervezés legfőbb kiinduló 
kérdéseinek az okszerű talajkihasználás (művelési ágak, vetésforgók) és az értékesítés (növényi 
termékek, állattartás) egymástól elválaszthatatlan tervezését tartja.  

JUHOS (192?) az üzemtervet úgy definiálja, mint a birtok kezeléséhez szükséges számvetés, amely 
miután lehetőleg pontos számszerűséggel megállapította a birtok viszonyait, a piaci viszonyok 
figyelembevételével kalkulálja a legmegfelelőbbnek ítélt birtokkezelési tervet és végül ennek 
segítségével kimutatja az egész üzemre vonatkozóan remélhető jövedelmet. Az üzemtervnek 
nevében van az, hogy csak egy terv, amely az adott viszonyok között a legjobb gazdálkodási 
módot kutatja, és az ezeknek megfelelő berendezés és felszerelés alapulvétele mellett, tájékoztat 
az elérhető eredményről. Nem az a célja, hogy a gazdát szoros korlátok közé állítsa, hanem 
éppen ellenkezőleg az, hogy a különböző helyzeti viszonyok között a jövedelmezőség útjait 
keresse. Csakis a pontos, az ágazatokat összefüggően kezelő kalkulációk győzhetnek meg arról, 
hogy a jelenleg folytatott gazdálkodási rendszer a legjobb. Ezért egy üzemi terv, azaz a jelenleg 
folytatott, avagy tervbe vett gazdálkodási iránynak a lerögzítése sohasem felesleges, sőt a 
legtöbb helyen nélkülözhetetlen. Helytelen felfogás az, amely az üzemtervet merev korlátnak 
tekinti. Sokkal inkább lehetne üzemszervezési gondolataink számszerűsítésének tekinteni. 

Üzemtervet minden gazda készít, csakhogy annak formája és összeállítása a gazda képességei, 
üzleti érzéke, valamint a birtok intenzitása szerint igen változó. Extenzív üzemben, egy jó 
gyakorlati érzékkel bíró régi gazda nem készít semmiféle tervet, mert minden intézkedésének a 
jövedelemre való hatását azonnal át képes tekinteni. Más a kezdő gazda esete, vagy ha egy 
intenzív üzemről van szó. Mindkét esetben az üzemterv alapkellékét képezi a jövedelmező 
gazdálkodásnak. A kezdő gazda így szerezhet kellő üzleti készséget, míg az utóbbi esetben egy 
bonyolultabb üzem vezetése, nehézkessé és könnyen rendszertelenné válhatna. Nélkülözhetetlen 
tájékoztató eszköz továbbá az üzemterv minden fontos üzemszervezési kérdésben, az intenzitás 
változásainál és a birtok bérbeadásánál, amikor a bérlő kötelezhető, hogy egy bemutatott 
üzemterv vagy üzemi vázlat szerint gazdálkodjon.” 

38 



 
JUHOS (1923) szerint „a szellemi és fizikai munka egymáshozi viszonya, az üzem nagysága, az 
üzemvezetés módja és berendezése szerint igen változó. Kis üzemben a szellemi és fizikai 
munka egymással elválaszthatatlanul összefügg, a gazdálkodó személyében egyesül, míg nagy és 
igen nagy üzemekben a szellemi munka lép előtérbe.” 

 

SARKADI KESZTYŰS (1938) „Üzemi tanácsadás a kisgazdaságokban” c. előadásában az 
egyénenkénti felelősségteljes jövedelmezőségi tanácsadás megindításának alapját a számtartási 
központok irányítása mellett a kisgazda számtartás bevezetésében látja, mely adatok 
összegyűjtése áttekintést adva a vidékekről útmutatást jelent az agrárpolitikának is. A 
„számtartás” az alapja az agrárpolitikai és üzemfejlesztési irányításnak. „A megérzésekre és csak 
a múlt tapasztalataira támaszkodó ún. érzésszerinti gazdálkodás, illetve irányítás és tanácsadás 
ma már éppen olyan lehetetlenség, mint pl. az állattenyésztésnek tenyésztéstani, illetve 
takarmányozási ismeretek nélkül való űzése.” Megkülönbözteti az agrárpolitikát tájékoztató ún. 
külső üzemstatisztikát, és a magángazdasági, ún. belső üzemstatisztikát, mely hasznosításának 
célja az üzemi tanácsadás az egyes üzem számára. Egy gazdaságról készített üzemstatisztikai 
törzskönyv akkor jó, amely tartalmazza nemcsak az általános számtartási eredményeket, hanem 
az üzem egyéni viszonyait is. Minél hosszabb ideje áll pontos és részletes üzemstatisztika 
rendelkezésre, annál megbízhatóbban lehet elkészíteni a jövőre nézve szükséges üzemi 
előirányzatot. Ezekkel a módszerekkel lehet a tanácsadó és a gazda közötti személyes 
megbeszélés kiegészítésével az üzemszervezési hibákat kiküszöbölni. Hangsúlyozza az 
üzemágak közötti szerves egyensúly fontosságát, az állattartás saját takarmányra alapozását, a 
vásárolt takarmányok minimalizálását, a növénytermesztésben pedig a talaj, klíma és piaci 
követelményekhez való alkalmazkodást, ellenálló fajták használatát. 

Példaként bemutatja a kisgazdák üzemének helyes megszervezésére, a hibák feltárására és 
kiküszöbölésére alakult debreceni számtartási központ megfigyeléseit, főként a tiszántúli és 
északi megyék kisgazdaságait jellemző vetésforgók, állattartási gyakorlat és gazdaságértékelés 
tekintetében. 

Felhívja a figyelmet, hogy az inkább szükséges folyó üzemi tanácsadás helyett a gazdasági 
iskolák szerepe csupán termelés-technikai tömegtanácsadásra korlátozódik, amely nem szünteti 
meg a szervezés és a vezetés hibáit. 

Az üzemi tanácsadásban hangsúlyozza a bizalom szerepét és előfeltételnek tekinti a tanácsadási 
tevékenység egységes szervezetét, amit nem lehet elérni, ha speciális tanácsadók egymástól 
függetlenül keresik fel a kisgazdát. A tanácsadás tulajdonképpen nem az üzemre, hanem a 
gazdára, az emberre terjed ki, az ember lép előtérbe. A teljes körű üzemi tanácsadás idővel nem 
merülhet ki pusztán a mereven körülhatárolt utasításokban, hanem arra kell törekednie, hogy a 
gazdát számszerű tervezgetésekre, számításokra serkentse, különösen a rendelkezésére bocsátott 
hasonló viszonyú gazdaságok anyagának az összehasonlításából. Minél sokoldalúbb a 
gazdálkodási mód, annál inkább szükséges az egyes üzemi tanácsadás és e célra az általános 
következtetéseknek a pontos számszerű megállapításokkal való kiegészítése. 

 

1945 előtt az országban megközelítően a táj jellegének megfelelően gazdálkodtak és a vegyes 
profilú, növénytermesztést és állattenyésztést egyaránt folytató gazdaságok domináltak, amelyek 
növénytermesztése több művelési ágból és azon belül különféle kultúrákból, az állattenyésztése 
pedig több állatfajból, azok különféle hasznosítási irányából épül fel. Mindezt a termőterületek 
művelési ágankénti és minőség szerinti differenciáltsága, az állattenyésztési ágazatok extenzív 
volta, kisebb hozama, a munkaerő egyenletes foglalkoztatása, az eszközkihasználás 
idényszerűségének, a munkacsúcsok elkerülésének szándéka, s a jövedelem kockázatának 
csökkentése indokolta. 
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A gazdálkodás intenzitásának növekedése hatására először a növénytermesztési és 
állattenyésztési ágazatok száma csökkent. Ezt követte az egyes intenzív ágazatokra való 
specializálódás (DOBOS, 2000). 

 

2.2.2 Üzemtervezési és üzemi nyilvántartási módszerek a II. világháború után 

 

A II. világháború után nagymérvű változások következtek be Magyarország politikai, gazdasági 
életében, amelyek legérzékenyebben a mezőgazdaságot érintették.  

A mezőgazdasági birtokviszonyok és a parasztság átstrukturálódása a nagybirtokok 
megszüntetésével, a földosztással vette kezdetét 1945-ben, majd a kollektivizálással, az állami 
gazdaságok, szövetkezetek szervezésével folytatódott.  

A szocialista átszervezés folyamata 1962-ben fejeződött be, melynek eredményeként hirtelen és 
nagymértékben lecsökkent mezőgazdasági foglalkozásúak körében a termelőszövetkezeti 
parasztság és a mezőgazdasági munkások aránya, s a nagyüzem mellett csekély arányúvá 
zsugorodott az egyéni termelők köre. 

A magyarországi mezőgazdaság nagyüzemesítésének történelmét, embereket, kisebb-nagyobb 
településeket formáló hatásait a termelés fellendülése és a nemzetközi elismerés követte. Igaz, az 
eredményekhez vezető út nem volt zökkenőmentes: a politikai célként meghatározott struktúra 
átalakítás a termelőkapacitások pazarlását, gazdasági megfontolások lebecsülését, nemzetközi 
egybevetésben több termék magas fajlagos ráfordításait, alacsonyabb termelékenységet, valamint 
egyes ágazatok, települések és térségek ismételten visszatérő fejlődési kérdőjeleit eredményezte. 
(CSETE, 1989) 

A háború utáni szakirodalom – érthető módon – a rendelkezésre álló eszközökkel elérhető 
termelés-hatékonyság fokozásra koncentrált. 

A hatékony, okszerű gazdálkodás kialakításához a nagyüzemi növénytermesztésben GONDA 
(1958) hangsúlyozza a táji adottságokhoz (éghajlat, táj, talajtípus) alkalmazkodó vetésforgó 
fontosságát. A helyes vetési sorrend megállapításához megfogalmazott általános irányelvekben a 
leírt növénycsoportok (őszi kalászosok, tavaszi kalászosok, kukoricacsoport, takarmánycsoport, 
gyökér- és gumós növények, forgón kívüli növények), valamint a termelőszövetkezetek 1948-56 
közötti termelési arányszámainak felhasználásával tájanként 4-6 szakaszos vetésforgó mintákat 
mutat be, jelezve a kettős termesztés, zöldtrágyázás lehetőségeit és a tápanyagutánpótlás 
módozatait. 

DOBOS (2000) szerint a szocialista nagyüzemi gazdálkodás a korábbi hagyományokkal és 
tapasztalatokkal nem törődve áttért egy uniformizált, de jól gépesíthető, vegyszerekkel jól 
kezelhető termelésre. Ez a termelés kényelmesen alkalmazható, jól kidolgozott termelési 
technológiákat igényelt. Ebben az időszakban a vetésterület 70-75%-át a gabonafélék és az 
olajnövények foglalták el. Ezen belül a búza és a kukorica aránya 55%-ot, a napraforgóé 5-10%-
ot tett ki. Ezek a növények igényelték a legkevesebb kézimunkát és hektáronként ugyan kevés 
nyereséget adtak, de a magas fajlagos hozamok révén a mennyiségi szemléletű gazdálkodásnak 
méltó képviselői voltak. A szocialista nagyüzemek mérete, beruházási színvonala és irányítási, 
adminisztrációs rendszere azonban erősen túlzott volt. Ezek mindegyike, de különösen az 
adminisztráció rendszer az indokoltnál lényegesen magasabb általános költségeket 
eredményezett  

A szocialista népgazdaság kialakulásával a tervgazdálkodási szemlélet került bevezetésre, 
amelyben a vállalati irányítás alapja a vállalati terv volt. A szocialista termelési viszonyok között 
a tervezés átfogta a termelés, forgalmazás, fogyasztás és elosztás egészét. A vállalatok 
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tevékenysége alapvetően a társadalmi céloknak volt alárendelve, ennek megfelelően a 
népgazdaság központi irányítása befolyásolta a vállalatok működését. (TŐZSÉR, 1984) 

E történelmi periódusban üzemtani szempontból a nagyüzemileg szervezett mezőgazdasági 
vállalatok döntési szabadságának korlátozása, fontosabb szervezési és irányítási feladataik 
felsőbb (országos, megyei, járási ) szintekre való koncentrálása volt jellemző. Bár az idő 
előrehaladtával e területen lényeges változások következtek be, csaknem mindvégig jellemző 
maradt a legfontosabb döntési jogosultságok megvonása. A túlzott központosítás a 60-as évek 
közepére egyre inkább akadályává vált a fejlődésnek, a gazdaságban rejlő tartalékok 
kihasználásának, emiatt az 1968-as gazdaságpolitikai reformfolyamat nyomán a gazdálkodó 
szervezetek önállósága valamelyest növekedett. A vállalatok méretezése azonban továbbra sem 
tartozott a gazdaságok hatáskörébe; ennek következtében a 70-es 80-as évekre egyedülálló 
nagyüzemi struktúra alakult ki Magyarországon. Az akkor rendelkezésre álló módszerek és 
eszközök nem tették lehetővé a termelési tényezők áttekintését és ellenőrzését, a hatékony 
irányítás kibontakozását (SZÉKELY, 2000). 

A szocialista üzemterv ágazatokra bontva irányozta elő a vállalat várható tervévi termelő 
tevékenységét. Önálló termelő és nyereséget előállító ágazatként kezelte a vállalat valamennyi 
termékelőállító tevékenységét és a vállalat nyereségét is elszámoló ágazatok eredményének 
összesítéséből vezette le. Az árutermelő ágazatok vállalati nyereség kialakításához való 
hozzájárulása mértékét a fedezeti összeg számításával állapították meg. A nem árutermelő ill. az 
árutermelést szolgáló termelési résztevékenységek nyereségét nem számították kis és nem vették 
figyelembe. A vállalati termelést árunövény termelő és árutermék előállító állattenyésztő 
ágazatokra bontották, amelyek fedezeti összegének ismeretében megítélhető volt egy-egy 
árutermelő ágazat jelentősége, a vállalat nyereségének kialakításában betöltött szerepe. (ÁLLAMI 
GAZDASÁGOK ORSZÁGOS KÖZPONTJA, 1974). 

A mai modern üzemtervezésnek egyfajta előzményét jelenti a 60-80-as évek mezőgazdasági 
nagyüzemi éves terv készítésének metodikája, valamint az ehhez kapcsolódó tervezési 
segédletek. Az évről-évre frissített útmutatók beszámolnak a tervmetodika részleteiről. Az éves 
üzemi terv készítéséhez közreadott nyomtatványsor felépítése és tartalma szoros szerkezeti és 
logikai egységet mutat – igazodva mind a termelés, mind a számviteli elszámolás folyamatához 
– és a korábbiakhoz képest az adminisztrációs munkát jelentősen csökkentette. Egy ilyen éves 
üzemi terv tábláinak felépítése a következők szerint alakult (ÉVES ÜZEMI TERV, 1991): 

− alapadatok a tervév elején, 
− termelés naturális adatai, 
− a termelés hozam-költség-eredményterve, 
− az értékesítés tervezése, 
− fel nem osztott költségek, egyéb ráfordítások és bevételek terve, 
− eredményelszámolás és vagyonalap változás terve, 
− eszközállomány-változás terve, 
− a segédleteket tartalmazó mellékletek. 

Az 1991. évi tervmetodika során már figyelembe vették a terv „számítógépesíthetőségét” is. 
Ebből a szempontból a terv összefüggő rendszert alkot, bármely részadat megváltoztatása a 
terven keresztülvezethető, így hatása könnyen nyomonkövethető. 

A vállalati tervek készítéséhez, a tervezést megkönnyítendő számos segédlet állt a 
mezőgazdasági termelőszövetkezetek rendelkezésére, amely részben szöveges útmutatókat (pl. 
műtrágyázási terv; szervestrágyák, melléktermékek és tarlók utóhatása, növényvédelmi terv), 
részben normatáblázatokat (pl. vetőmag- és szaporítóanyag szükséglet, anyagárak és fogyasztási 
normák, gépek munka- és energiafogyasztási normái), részben pedig szükségleti irányszámokat 
(pl. takarmány-, alomszükséglet, trágyatermelés) és a legfontosabb termények, termékek árait, 
valamint a főbb mezőgazdasági termékek, költség és jövedelem viszonyainak nagyüzemi 
alakulását tartalmazták. Az országos felmérésen és értékelemzésen alapuló irányszámok feltétlen 
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segítséget jelentettek a termelési folyamatok tervezésénél, valamint jó összehasonlítási és 
ellenőrzési alapot az üzem saját normatíva rendszerének kialakításakor (Segédlet, 1978).  

A 80-as második felében a vállalati eredmény növelésére és a napi operatív temelésirányítási 
munkák segítésére megjelentek a számítógépes alkalmazások. SIMON (1989) számol be a 
Békéscsabai Állami Gazdaság számítógépes táblatörzskönyv nyilvántartásáról, amely teljes 
körűen kiegészíti a külső adatszolgáltatást, a belső agronómiai igényeket, a manuális 
adminisztrációs munka csökkentésének igényét, a párhuzamos adatgyűjtés kiküszöbölését, 
valamint a rendezett és igény szerint csoportosított naprakész ökonómiai és ökológiai 
információigényt.  

A gazdálkodás során bekövetkező események nyilvántartása mellett, azzal egyidejűleg szakmai-
agronómiai paraméterek rögzítésére is lehetőséget ad a 90-es évek elején-közepén kifejlesztett 
“FLORA” növénytermesztési információs rendszer. A szakmai problémák megoldásához 
(vetésterv, tápanyagterv, növényvédőszer kiválasztása) "szaktanácsadó-modul" áll a felhasználók 
rendelkezésére. Ezenkívül a tervezés munkáját is támogatja a program, így viszonylag kevés 
időráfordítással, de akár több változatban is elkészíthetők a növénytermesztés technológiai-
ökonómiai tervei. A alapvetően ökonómiai szemléletű tervezés során különböző 
növénytermesztési technológiai változatok kialakítására nyílik lehetőség. A tervezés alapvetően 
ágazati (növény) szinten történik, de egy külön menüpont alatt mód nyílik a leginkább 
táblaspecifikus tényező, a tápanyagutánpótlás táblánkénti tervezésére is. A “nyilvántartás” modul 
segítségével a növénytermesztésben végzett munkaműveletek, anyagfelhasználások és egyéb, a 
gazdálkodást érintő tranzakciók nyilvántartása valósítható meg. A modul kettős célt szolgál: 
egyrészt lehetővé teszi a ráfordítások, bevételek analitikus (naplószerű) nyilvántartását, másrészt 
az előbbiek rögzítésével egyidejűleg lehetőséget ad az un. agronómiai paraméterek rögzítésére is. 
A rendszer elemzések készítését is lehetőséget ad: statisztikai kimutatásokra (egyszerű 
lekérdezésekre) a nyilvántartott adatok alapján, közvetlenül, ökológiai tipizálás után két és 
többváltozós összefüggés vizsgálatok, ökonometriai elemzések elvégzésére (PODMANICZKY, 
1995). 

 

2.2.3 Mai kihívások az üzemtervezés és üzemi nyilvántartás terén 

2.2.3.1 A rendszerváltozás hatásai 
A rendszerváltozás új kihívásokat jelentett, hiszen elsősorban a földtulajdon és földhasználat 
jellegét változtatta meg, amelyre a gazdálkodási rendszerek épülnek. 

DOBOS (2000) szerint a kárpótlás és privatizáció eredményeként a föld jelentős része a 
gazdálkodáshoz alig értő, vagy a földet csupán vagyongyűjtés tárgyának tekintő, tőkével nem 
vagy csak jelentéktelen mértékben rendelkező vállalkozó kezére került tulajdon vagy bérlet 
formájában. Részben ennek köszönhető, hogy az állatállomány közel a felére csökkent, így 
napjainkra a mezőgazdasági területtel arányos állatlétszám ijesztően alacsonnyá vált. Felhívja a 
figyelmet, hogy a vetésváltás gyakorlata is beszűkült, így a mai agrotechnika mellett a 
legkevesebb kézi munkát igénylő gabonafélék és néhány ipari növény termesztése dominál. A 
szerkezeti válságot és az ágazat kedvezőtlen helyzetét tovább fokozta, hogy az élelmiszeripar 
ellenérdekelt, jelentős mértékben konkurens külföldiek kezébe került.  

Hangsúlyozza a termelőeszközök felhasználásának hatékonyságát jelentősen befolyásoló eltérő 
tájadottságok figyelembe vételének szükségességét. Felhívja a figyelmet 19. sz. végi tájintézetek, 
kísérleti gazdaságok, kisgazda-számtartási és tanácsadási központok hasznára és sürgeti ennek 
példáján egy ilyen szerepkört ma betöltő modern intézményhálózat felállításának 
szükségességét. 
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Kiemeli, hogy a kísérleti gazdaságok egyik nagyon fontos feladata a tájadottságoknak megfelelő 
termelési technológia és termelési szerkezet kialakítása, hiszen ugyanazon évben, ugyanolyan 
időjárás és közgazdasági viszonyok mellett, ugyanazon növények termesztésével tájanként, de 
még inkább gazdaságonként is lényegesen eltérő nagyságú termés és jövedelem érhető el. 

 

2.2.3.2 A minőségi termelés kérdése 
A rendszerváltozást követő átalakulás (a magántulajdon helyreállítása, a piacépítés, a 
liberalizáció, a dereguláció) minden átmeneti nehézség ellenére is új távlatokat nyitott az 
agrárágazatok előtt. Megkezdődött a belföldi fogyasztói igények differenciált növekedése. 
Megnőtt a természetes anyagok iránti igény. 

CSETE ÉS LÁNG (1999) a minőségorientált fejlődést szorgalmazzák, amelyet szemléletváltással, 
tudásigényességgel, informálódással és a cselekvési sorrend helyes megválasztásával látnak 
kivitelezhetőnek. 

A fenntartható agrárfejlődés biztos megvalósításának a lokális szintet tartják és ezen belül az 
üzemeket és gazdaságokat, ahol a mindennapi gyakorlatban dől el nagyrészt a fenntarthatóság, 
mégpedig az ökológiai potenciál megőrzésére törekvő, a termőhelyhez igazodó fenntartható 
gazdálkodási rendszerek segítségével, a „Helyes Gazdálkodási Gyakorlat” kidolgozásával és 
betartásával. A minőségi termelés érdekében, annak eléréséhez célszerűnek tartanák ismételten 
elemezni és értékelni a mindennapok megszokásait, mert a technológiákban, ráfordításokban, a 
termőhelyek hasznosításában jelentősek a minőségi tartalékok. 

A minőségi fejlődéshez gondos számítások, kalkulációk szükségesek az elérhető, illetve a 
tényleges ráfordítás-hozam arányokról, a költségekről, a nyereségről. Ezek meghatározóak a 
versenyképességben, hiszen a termékeket és tevékenységeket a piaci verseny hatékonysági 
alapon szelektálja. 

A versenyképesség érdekében az üzemekben tehát szükséges a minőséggel karöltve a 
hatékonyság, a termelékenység folyamatos mérése, a várható üzleti, piaci helyzetről, a kereslet- 
kínálat alakulásáról való informálódás. A piacon maradás érdekében folyamatos fejlesztés, 
innováció szükséges. Tartós eredményre csak azok a vállalkozók számíthatnak, akik rendszerbe 
ötvözik a minőséget, versenyképességet, fenntarthatóságot, és az ezeket szolgáló innovációt 
(CSETE ÉS LÁNG, 1999). 

 

2.2.3.3 Információtechnológiai fejlődés kihívásai 
Az agrárgazdaság információtechnológiai fejlődésének kihívásait vizsgálva PITLIK ÉS PETŐ 
(2002) megállapítja, hogy a mezőgazdasági vállalatokon belüli információs rendszer elsősorban 
a Számviteli Törvény által meghatározott kötelezettségek miatt a közepes és nagyobb 
gazdaságokban  általában kielégítően működik, tehát a mezőgazdasági vállalkozások esetében 
elsősorban ez testesíti meg az információs technológia (IT) gazdasági természetű alkalmazását. 

A törvényileg kikényszerített, tehát szükséges rosszként definiálandó számviteli információs 
rendszer természetesen nem alkalmas a vállalatvezetés teljes információs igényének 
kielégítésére, hiszen vezetés döntéseit nem (ill. nem kizárólag) a múltra utaló számviteli adatok 
befolyásolják.  

 

2.2.3.4 EU csatlakozás és agrár-környezetvédelem 
SZÉKELY ÉS DUNAY (2002) szerint új lehetőségeket teremthet a csatlakozás utáni időszak 
stabilabb, kiszámíthatóbb agrárszabályozási rendszere, amely jelentősen megkönnyítheti a 
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vállalkozások rövidebb és hosszabb távú tervezését, elősegítheti az egyenes irányú fejlődést. A 
csatlakozás üzemgazdasági hatásairól megjegyzik, hogy a csatlakozással bevezetett szabályozás 
a gazdaságokat eltérően érinti, hiszen a vállalkozások természeti erőforrásai, felszereltsége, 
tőkeellátottsága, tevékenység-struktúrája, termelési színvonala, irányítási rendszerének 
fejlettsége és egyéb gazdasági jellemzői is nagymértékben eltérőek lehetnek. Ezért az, hogy egy 
gazdaság milyen stratégiát kövessen a jövőben az új lehetőségek kihasználására eseti vizsgálat 
tárgya kell, hogy legyen. A vizsgálathoz elengedhetetlen a megfelelő mennyiségű és minőségű 
külső (szabályozásra vonatkozó) és belső (a gazdaság sajátosságaira vonatkozó) információ. 

A politika és szakmai szervezetek nagyon fontos feladata a mezőgazdasággal foglalkozó 
lakosság korrekt és minél megfelelőbb eszközökkel történő informálása. A jelenleg 
rendelkezésre álló szervezetek (falugazdász hálózat, kistérségi menedzserek, különböző 
szakértők, szaktanácsadók, programirodák ) szerepe fontos ugyan, de nem minden tekintetben 
kellően felkészültek és idejük sincs az ilyen jellegű feladatok ellátására. A feladatot ugyanis 
nemcsak az információk átadása jelenti, hanem közös munkával egy meglehetősen összetett 
elemzési-tervezési feladatot kell megoldani, fő lépéseit illetően a következők szerint: 

− a gazdaság, vállalkozás gazdasági helyzetének felmérése; 
− az EU csatlakozással kapcsolatos és a gazdaságot érintő törvények, szabályok áttekintése; 
− a törvényekhez, szabályokhoz történő alkalmazkodás lépéseinek és várható költségeinek 

meghatározása; 
− a gazdaság termékeivel, főbb ráfordításaival kapcsolatos ár- és költségviszonyok, továbbá 

a piaci kereslet elemzése, trendek vizsgálata; 
− az EU csatlakozással a gazdaságot érintő támogatási lehetősek és korlátozások feltárása; 
− az ár és támogatási rendszer, valamint a szabályozás konkrét gazdasági hatásainak 

kalkulációja, összegzése; 
− stratégiai program kidolgozása a lehetőségek kihasználására, a várható gazdasági hatások 

összegzése. 
Az EU csatlakozás kapcsán SZAKÁL (1999) szerint a mezőgazdaság csak akkor lesz képes 
nagyobb szerepet játszani a vidéki térségek fejlődésében, ha nagyobb hozzáadott értékeket állít 
elő a természeti erőforrásokból és a helyi munkaerő-kapacitások ésszerű hasznosításából.  

Az agrár-környezetvédelmi programok fejlesztése és kiterjesztése egyben a vidékfejlesztést is 
szolgálja, hiszen az ezek keretében végzett tevékenységek a vidéki térségekben keletkező 
hozzáadott érték növeléséhez közvetlenül hozzájárulnak, mivel sok esetben a támogatás alapja 
valamilyen technológiai gyakorlat megszüntetése vagy ipari eszközöket, inputokat nem igénylő 
feladatok végzése (pl. tájgondozás, kihasználatlan területek környezeti célú földhasznosítása, 
stb.). Ezek alapján az üzemgazdaságtannak tehát sürgős feladata a hozzáadott érték mérésének és 
az ennek alapján történő üzleti tervezés módszereinek kidolgozása. (SZÉKELY, ET AL. 2001). 

 

2.2.3.5 Természeti és piaci alkalmazkodóképesség 
HARNOS (1991) szerint egy rendszer alkalmazkodóképességét (adaptivitását) nagy 
leegyszerűsítéssel úgy határozhatjuk meg, mint azt a képességet, amely biztosítja a rendszer 
zavartalan működését, az őt befolyásoló változó környezeti feltételek mellett.  

A mezőgazdaság esetében a környezeti feltételrendszert három csoportba lehet osztani. Ezek 
− a gazdasági, piaci feltételek, 
− a rövid távú környezeti, időjárási feltételek 
− a viszonylag stabil termőhelyi (talajtani, termőképességi) feltételek. 

A termelés és a természeti, piaci feltételek közötti összhangot az alkalmazkodóképesség 
biztosítja. 
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Harnos szerint adaptív mezőgazdasági rendszer alatt olyan termelési szerkezetet, gazdálkodási 
struktúrát értünk, ami adott fajlagos ráfordítás és kockázat esetén optimálisan használja ki az 
ökológiai feltételeket, miközben biztosítja a termőképesség megőrzését hosszú távon. 

Az ökológiai-ökonómiai környezethez való alkalmazkodáshoz ismerni kell azt, hogy  
− milyen közgazdasági környezetben játszódnak le a folyamatok; 
− milyen eszközrendszer áll rendelkezésre a termelés szabályozására; 
− milyen a termelő versenyképessége a makroszintű piaci feltételek mellett. 

A tervezés az agrárgazdaság átalakulásával új dimenziókat nyer és ezzel a racionális és 
jövedelmező gazdálkodás elérésének alapfeltételévé válik. Az éves üzemtervben a természeti, 
közgazdasági adottságok alapján egy adott vállalkozás legészszerűbb gazdálkodása tervezhető 
meg (NÁBRÁDI , 1995). 

A piaci verseny kibontakozásával előtérbe került a stratégiai gondolkodás. A gazdaságok 
tulajdonosainak és menedzsereinek ebben a helyzetben már maguknak kell dönteniük fő 
célkitűzésekről, figyelemmel kísérve az EU csatlakozás várható következményeit, a 
mezőgazdaság folyamatosan megváltozó szerepét (SZÉKELY, 2000). 

SZÉKELY (1984) mind máig érvényes megfogalmazása szerint a tervezés – általános 
értelmezésben – valamilyen kívánatosnak tartott jövőbeli állapot felvázolását, valamint az annak 
elérését lehetővé tevő út (utak) és feltételek (eszközök) meghatározását jelenti. 

PODMANICZKY (1997) szerint a tervezés szó keltette gondolattársítások manapság meglehetősen 
ellentmondásosak. Sokan a tervgazdálkodás fogalmával azonosítva kérdőjelezik meg 
létjogosultságát. Mások, változó és valóban bizonytalan gazdaságunkra gondolva, a tervezés 
értelmetlenségét hangoztatják. Ugyanakkor a tervezést elutasítók is nemegyszer jelentős 
erőfeszítéseket tesznek annak érdekében, hogy a jövőbeli változások lehetséges következményeit 
minél előbb megismerjék. 

A fentiekben rejlő ellentmondás magában a tervezés szóban, pontosabban a hozzá kapcsolódó 
szemléletben keresendő. A problémát mindig az okozta, ha a tervezés eredményeként elkészült 
és gyakran túlzottan részletes tervhez mereven, mint egy megmásíthatatlan cselekvési 
programhoz ragaszkodtunk. Ez eredményezte a tervgazdálkodási rendszer torzulásait, hibáit. 
Ilyen értelmű tervezésre egy változó gazdaságban valóban nincs szükség. 

Más értelemben viszont nem lebecsülendő a tervezés jelentősége napjainkban. Ennek elfogadása 
azonban szemléletváltást igényel. A tervezés célja ugyanis nem egy végleges cselekvési program 
kidolgozása, hanem - lehetőség szerint minél több “mi lenne, ha” jellegű vizsgálat eredményéből 
kiindulva, a korábbi elképzeléseket mindig újratervezve - folyamatos alkalmazkodás a gazdasági 
környezet változásaihoz (PODMANICZKY, 1997).  

A tervezés jövőre irányuló jellegéből adódóan az eredmények bekövetkezését nemcsak a 
cselekvések, hanem a különböző valószínűséggel várható események, külső tényezők is 
befolyásolják, ezért a kívánt cél nem mindig érhető el, gyakran csak megközelíthető. A 
mezőgazdasági termelésben a természeti, biológiai stb. tényezőkhöz való szorosabb kötődés 
miatt fokozottan fennáll az előre nem látható körülmények, a véletlenek befolyása. 

A vállalatok tehát változó környezetben működnek, ezért fennmaradásukhoz és fejlődésük 
érdekében folyamatosan alkalmazkodniuk kell a bekövetkezett változásokhoz. A tervezés 
feladata az állandóan változó környezethez való alkalmazkodás érdekében megfogalmazni a 
vállalati rendszer szükség szerinti megváltoztatására vonatkozó teendőket. 
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2.3. A TERVEZÉS ELMÉLETI KÉRDÉSEI 

2.3.1 Tervezési szemléletek és módszerek 

A vállalati tervezés céljáról, feladatáról, kidolgozásának módjáról vallott nézetek jelentős 
változáson, fejlődésen mentek keresztül. Az eltérő nézetek főként a tervezés adta lehetőségek 
különböző megítéléséből, bizonyos módszerek bevezetésével járó következményekből valamint 
az elméleti megalapozottság különbözőségeiből erednek (Székely, 2000). Az alapvető tervezési 
szemléletek a következőkben foglalhatók össze: 

− a hagyományos vagy elfogadható szintre történő tervezést „az elég jóra, de nem a lehető 
legjobbra” való törekvés jellemzi. Létjogosultságát főként az indokolja, hogy a kívánatos 
célhoz vezető legjobb utat elvileg sohasem lehet egzakt módon elképzelni. Ilyenkor meg 
kell elégednünk a gazdálkodás olyan változtatásával, amelyek bizonyosan jobb 
eredménnyel járnak a jelenleginél. 

− az optimalizáló tervezési szemlélet operációkutatási módszerekkel keresi a lehető legjobb 
megoldásokat. Alkalmazásának feltétele a célok és a felhasznált modellek kvantitatív 
megfogalmazása. A gazdasági rendszerek matematikai modellekkel történő 
megfogalmazása azonban sok nehézséggel jár és meglehetősen bonyolult. Főként a nem 
számszerűsíthető körülmények figyelmen kívül hagyása miatt az optimalizáló tervezés 
alkalmazási köre szűk. 

− az adaptív tervezési szemlélet a rendszerelmélet tervezési felfogása. A rendszerelméleti 
koncepcióban a tervezés és a terv a rendszer megváltozásának hordozója. Tervezés nélkül 
tehát a rendszer nem változhat meg és nem alkalmazkodhat a környezethez. 

Míg az optimalizáló szemlélet általában adottnak tekinti a rendszert  és azt keresi, hogy az 
milyen módon képes a megváltozott feltételek mellett optimálisan működni, addig az adaptív 
szemléletben a tervezés kulcsfontosságú eleme a rendszer megújuló képességének biztosítása, a 
célok és feladatok hatékonyabb megoldásának felismerése, ezért a rendszer fejlesztésének 
megvalósítása a környezet változásaira való adaptív válasz feltétele. Az adaptív tervezés haszna 
nemcsak maga a terv, hanem a tervkészítés folyamata során kialakított alkalmazkodási képesség. 
A tervezés a múltbeli tapasztalatok alapján a negatív konzekvenciák bekövetkezési lehetőségét 
igyekszik csökkenteni, ezért rendkívül fontos a jövőbeli kockázat és bizonytalanság figyelembe 
vétele. 

A tervezési szemléletekhez különféle módszerek kapcsolhatók, melyeket az alábbiak szerint 
lehet csoportosítani: 

Számításigényesség szerint: 
− logikai kalkulációs, 
− matametikai programozásos; 

Szélső értékre való törekvés szerint: 
− optimalizáló, 
− nem optimalizáló; 

Időtényező figyelembevétele alapján: 
− statikus, 
− dinamikus; 

Kockázat és bizonytalanság kezelése szerint: 
− determinisztikus, 
− sztochasztikus. 

A tervezési szemléletek és módszerek nem köthetők közvetlenül egymáshoz, mert ugyanaz a 
módszer (pl. a logikai kalkulációs) egyaránt használható az elfogadható szintre történő tervezési 
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szemlélettel és az adaptív szemlélettel is. Leginkább talán az optimalizáló szemlélet az, ahol a - 
főként operáció kutatási módszerekkel való - kapcsolat egyértelműen kimutatható.  

A mezőgazdasági vállalkozások üzemtervezési feladataihoz leginkább az alábbi „tényleges” 
tervezési módszereket szokták használni: 

− mérlegmódszer, 
− programtervezés, 
− lineáris programozás, 
− függvényelemzés, 
− beruházáskalkuláció, 
− hálótervezés, 
− szimuláció. 

A tervezési módszerek között kiemelt jelentősége van a beruházás-gazdaságossági 
számításoknak, melyek közös jellemzője az idő figyelembevétele a számításokban. Ennek alapját 
az adja, hogy a különböző időpontokra vonatkozó gazdasági mennyiségek változatlan módon 
nem összegezhetők, hanem az egyes években felmerülő bevétel-költség értékeket a jelentől mért 
időbeli “távolságuk” figyelembevételével súlyozni szükséges. E súlyozás legkézenfekvőbb 
eszköze a kamat, melynek nagyságával befolyásolható a jövőbeli értékek jelenre gyakorolt 
hatása. A kamat egyben a gazdasági bizonytalanság (egyik) fokmérője is: minél magasabb, annál 
többet ér pl. két azonos nagyságú bevétel közül az, amelyik a jelenhez közelebb merül fel. 

A beruházás-gazdaságossági számítások közül a legfontosabb a nettó jövedelem jelenlegi 
értékének és a belső kamatlábnak a meghatározása, melyek nem csupán beruházások esetén 
használhatók, hanem segítenek egy vállalkozás üzleti értékének a meghatározásában is. 
Ugyanakkor kétségtelen hátrányuk, hogy a kamatszámítások lényegéből fakadóan felértékelik a 
jelent a jövővel szemben, ami miatt éppen környezetgazdaságtani szempontból kérdéses e 
módszerek alkalmazása. 

2.3.2 A tervezés információigénye 

Az üzemtervezés rendszere sok területről származó, nagy mennyiségű, folyamatosan 
összegyűjtött külső és belső információt igényel. Külső információk szükségesek a piaci 
helyzetről (mit lehet eladni), az igénybe vehető támogatásokról, stb. A belső információigény 
sokirányú: egyaránt szükség van múltbeli, jelenből származó és jövőre vonatkozó információk 
gyűjtésére. Ezt a sokirányú igényt csak az üzem egészét átfogó és az üzemen kívüli területekre is 
kiterjedő integrált információs rendszerrel lehet kielégíteni. 

A tervezésnek a gazdaság belső információáramlásában betöltött bonyolult szerepét igyekeztem 
rendszerezni, amelyet a 9. ábrán bemutatott sémán szemléltetek.  
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Külső környezet 

Gazdaság alapkörnyezete: 
alapadatai, adottságai 

Több éves stratégia 

több éves nyilvántartás 

terv nyilvántartás terv nyilvántartás 

éves működés éves működés 

A gazdaság belső környezete PIAC 
AGRÁRPOLITIKA 

 
9. ábra A tervezés helye a gazdaság belső információáramlásában 

 

A gazdaságra ható külső tényezők a piac és az agrárpolitika, amelyeknek leginkább a többéves 
stratégia kialakításánál van szerepe. A többéves stratégia az adottságok, szándékok és piaci 
lehetőségek következőkben felsorolt szempontjainak együttes mérlegelésével, többszörös 
visszacsatolással alakítható ki. A gazdaság működtetésének hosszú távú elképzeléseit 
meghatározza a gazdaság alapkörnyezete (elhelyezkedése), környezeti adottsága (klíma, talaj) 
valamint a rendelkezésre álló terület, állat- és eszközállomány. A környezeti adottságok 
alapjában nem (pl. klíma) vagy csak jelentős költséggel (pl. tereprendezés, alagcsövezés, 
talajjavítás) változtathatók, ezért a gazdálkodás során célszerű ezekhez alkalmazkodni a 
termelési szerkezet és földhasználat kialakításakor. Az agroökológiai adottságok meghatározzák 
a termeszthető növények körét, az elérhető hozamokat, a földhasználat stratégiáját (technológiák, 
stb.) és formáját, az ágazati arányokat, az állateltartó képességet és végeredményben a 
jövedelemtermelő képességet is.  

Az éves és a többéves nyilvántartásnak óriási szerepe van a tapasztalatgyűjtésben (pl. termesztési 
sikeresség), amely egyrészt hozzájárul nemcsak a hosszú távú alkalmazkodás megalapozásához, 
hanem információt (irányszámokat) szolgáltat az éves tervezéshez is. 

Az éves működés érdekében készített üzemtervet ezért a gazdaság adottságai, a hosszú távú 
elképzelések valamint a több éves és az előző évi nyilvántartás tapasztalatai figyelembevételével 
kell kialakítani. 

Az éves működés során a nyilvántartás folyamatos vezetésével követhető az aktuális helyzet, 
összevetve a tervvel pedig értékelhető a gazdálkodás addigi teljesítése és haladási iránya. 
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2.4. AZ AGRÁR-KÖRNYEZETVÉDELMI ÜZEMTERVEZÉS EURÓPAI GYAKORLATA 

A nemzetközi kitekintés célja néhány, az agrár-környezetgazdálkodás terén zajló nemzetközi 
üzemtervezési és üzemi nyilvántartási gyakorlat és kutatási munka bemutatása, a tapasztalatok 
értékelése és felhasználhatóságuk vizsgálata. A megvizsgált tagállamok között találunk az agrár-
környezetvédelemben élen járó tagországokat (Nagy-Britannia, Írország, Németország), 
környezettudatosságukról jól ismert skandináv országokat (Svédország, Dánia), és a déli 
tagállamok között a témakörben élen járó Portugáliát. 

A rendelkezésre álló irodalmak és személyes látogatások/beszélgetések alapján feltártam, hogy 
az egyes országokban zajló agrár-környezetgazdálkodási üzemtervezési gyakorlat és 
kezdeményezések milyen szaktanácsadói/tervezői segédletekkel dolgoznak, ezek milyen 
módszerekkel gyűjtött milyen adatbázisokra épülnek, melyek a legfontosabb tervezési tényezők 
és hogyan jelennek meg a környezeti szempontok a tervezés és nyilvántartás során. 

Az írországi agrár-környezetgazdálkodási üzemtervezési gyakorlat ismertetésére és 
tapasztalataira bővebben kitérek, mert talán ez a rendszer szolgál a legtöbb tanulsággal a magyar 
agrár-környezetgazdálkodási üzemtervezési gyakorlat módszertani fejlesztéséhez. 

Ezek után tekintsük át néhány tagország példáján keresztül az agrár-környezeti szabályozáshoz 
kötődő üzemterv készítés gyakorlatának  különböző megközelítéseit. 

 

2.4.1 Nagy-Britannia: a teljes üzemterv szemlélete 

Anglia élen jár az egész üzemet magában foglaló teljes üzemterv (whole farm plan) 
szemléletével kapcsolatos alulról érkező kezdeményezések fontosságának állami felismerésében 
és kormányzati felkarolásában. Teljes üzemterv (whole farm plan, WFP) alatt olyan tervet kell 
érteni, amely az egész üzem területére vonatkozóan felméri és értékeli a gazdaság 
jellegzetességeit, adottságait és javaslatot tesz a jövőbeli kezelésre az értékelés alapján 
megfogalmazott célok eléréséhez. A teljes üzemterv általában legalább kiterjed a környezeti 
adottságok felmérésére és értékelésére, emellett azonban kitérhet a szociális és ökonómiai 
adottságok értékelésére is. Ezzel szemben az üzleti terv (business plan) nagyrészt csupán 
ökonómiai és értékesítési információt tartalmaz (LAMIS, 2002). 

Az angol fenntartható mezőgazdasági politika kialakításához írt elemző jelentésében CURRY 
(2002) javasolja az integrált üzemterv és üzemi értékelés egyszeri támogatási összeg melletti 
bevezetését az angol agrár-környezetgazdálkodási alapprogram (basic tier) vállalásaihoz 
kötődően. A terv és térkép szolgáltathatja az alapját az alapprogram előírásainak konkrét 
alkalmazásához adott gazdaság vonatkozásában. Az értékelésnek pedig mind a természeti 
erőforrások mind a természet védelmét magában kell foglalnia és a meglévő környezetvédelmi 
jogszabályi követelményekhez kell igazítania a gazdaság tevékenységét. A tervezés segíti a 
gazdákat a hazai és a nemzetközi jogszabályokból fakadó kötelezettségeik megértésében és a 
szükséges változtatások végrehajtásában. 

A Curry jelentés javaslatai alapján megfogalmazott fenntartható mezőgazdasági stratégia 
(DEFRA, 2002) kitűzte a gazdaságok számára az ún. Környezetgazdálkodási Rendszerek 
(Environmental Management Systems, EMS) programcsomag tervezését, amelynek célja a 
környezetgazdálkodási szempontok integrálása a gazdák üzleti terveibe. Ezen a programon az 
angol Környezetvédelmi Ügynökség (Environmental Agency) karöltve dolgozik a Nemzeti 
Gazdaszövetséggel (National Farmers’ Union, NFU) és már a mintaprogram megvalósítását is 
elkezdték. 
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A másik kezdeményezés a gazdaságok környezeti önértékelése módszertanára alapul, amely a 
jövőben alapját képezheti az agrár-környezetvédelmi programokban való részvételnek. Elősegíti 
a gazdák üzletvitelét és lehetővé teszi, hogy a szaktárca a szaktanácsadási és végrehajtási 
erőfeszítéseit azon területekre összpontosítsa, amelyet a gazdák legnehezebben tudnak kezelni. 
Ennek érdekében az angol minisztérium felkeresi a farmok környezeti önértékelése terén 
tapasztalattal rendelkező civil kezdeményezéseket, így a LEAF mozgalmat, a National Trust-ot 
és más szervezeteket az együttműködésre. Az integrált termesztés szemléletét elterjeszteni 
hivatott LEAF (Linking Environment and Farming) civil mozgalom kérdőíve lehetővé teszi a 
gazdák számára gazdaságuk saját környezetvédelmi önértékelését (environmental audit), feltárva 
a gazdaság erősségeit, a gyenge pontokat és tudatosítva a gazdákban a környezetgazdálkodási 
teendőket. 

A gazdák fokozódó környezetvédelmi elvárásoknak való megfelelését segíti a LAMIS (Land 
Management Information System) kezdeményezés, amely felhasználói névvel és jelszóval 
ellátott web alapú térképes információs és adatbázis rendszer multifunkcionális üzemterv 
készítéséhez. 

Az információs rendszer adatbázis tartalma a következő: 
− IIER6 adatok és blokk/tábla szintű adatok; 
− talaj adatbázis; 
− helyi beépítési tervek; 
− agronómiai információk összekapcsolva környezeti jellemzőkkel (pl. élőhely, táj, és 

vonatkozó jogszabályok). 
 

A teljes üzemterv készítési gyakorlatról 2002-ben Dél-kelet Angliában 9 megyében, az eltérő 
gazdálkodási stratégiákat és méreteket reprezentáló 41 gazdaságban sikeresen végzett kérdőíves 
felmérés (LAMIS, 2002) azt mutatta, hogy a megkérdezettek 26.8 %-a készített teljes 
üzemtervet. Az üzemterv készítés motivációja elsősorban ökonómiai (72.7%), másodsorban 
környezetvédelmi (54.5%). Az egyéb tényezők között szerepel a minőségbiztosítási rendszerben 
való megfelelés, szociális/kulturális megfontolások, támogatásért pályázás és egyéb okok. A 
teljes üzemtervet készítők mintegy harmadát természetvédő szervezet segítette a terv 
elkészítésében, míg negyedét senki sem segítette. Az elkészült tervek legnagyobb részében a 
legfőbb elem ökonómiai és értékesítéssel kapcsolatos (81.8%), tájgazdálkodással és fejlesztéssel 
kapcsolatos (54.5%). A biztonságos gazdálkodással (pl. vegyszerek kezelése ), 
egészségvédelemmel vagy szennyezés-csökkentéssel kapcsolatos elemek előfordulása egyaránt 
45.5%. Az ökológiával kapcsolatos tervelem gyakorisága 36.4%. A tervek 63.6 %-a térképet is 
tartalmaz. A teljes üzemterv készítés hiányának indokaként a válaszadók leggyakrabban az 
időhiányt (63.6%), a tapasztalat/képzés hiányát (36.4%), a költségeket (27.3%) említették. A 
tervet nem készítők között a tervkészítési hajlandóságot leginkább növelné az üzemterv készítési 
támogatás (60.9%), a szaktanácsadás és segítség (56.5%), éves területi kifizetés (56.5%), 
megfelelő tervező szoftver (30.4%). 

Felmérések mutatják (LAMIS, 2002), hogy az angol gazdák nagyobb része nem elkötelezett a 
környezetvédelem mellett a következők miatt: 

− a gazdák nem érzik, hogy befolyásuk van a tájra; 
− a gazdák gyakran elutasítják a tudományt, nem tartják meggyőzőnek; 
− a gazdák voltak generációk óta a vidéki közösség innovátorai, az önérdekből követett 

döntéshozatal során; 
− a gazdáknak gyakorlatiasabb, szélesebb de sekélyebb a tudása a kutatókénál; 
− a környezetvédelmi szaktanácsadó rendszerek nem működnek kielégítően. 

                                                 
6 IIER – Integrált Irányítási és Ellenőrzési Rendszer 
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A biodiverzitás védelem hagyományos szántóföldi termesztésbe való integrálására mutat be 
példát az Allerton Kutatási és Oktatási Alapítvány loddingtoni bemutató gazdasága, amelyet 
személyesen is meglátogattam. A gazdálkodási gyakorlat és a biodiverzitás változása közötti 
összefüggéseket vizsgáló kutatásoknak is otthont 333 hektáros gazdaság területhasználata a 
következő: 254 ha szántó, 43 ha gyep és 28 ha erdő. A szántóföldi termesztés a későn 
felmelegedő nehéz talajok miatt őszi vetésű növényeken: őszi búza, őszi árpa, káposztarepce és 
fehér bab vetésváltásán nyugszik. A természet védelmét szem előtt tartó gazdálkodás a 
hasznosított vadállomány (fácán, fogoly, nyúl) élőhelyének védelmére kialakított módszereken 
alapul, amely a nem hasznosított vadállatok számára is kedvező helyzetet teremt. Angliában a 
földtulajdonosok és gazdák vadgazdálkodási hasznosítási joga ösztönzi a vadállománynak 
kedvező földhasználatot. A természetvédelmi kezelés több szinten valósul meg.  

− A tábla szintjén: a rovarkárosítók elleni vegyszerezést kártételi küszöbhöz kötik és térben 
korlátozzák: nem permeteznek a tábla 6 méteres szegélyén (gabona esetében 12 méteres 
sávban). A természetes ellenségeket (madarak, hasznos rovarok) támogató élőhely 
kezelés csökkenti a vegyszer-felhasználási szükségletet. A gabonatáblák mintegy felén, a 
tábla külső 6 méteres szelektív gyomirtókkal kezelt sávja (conservation headland) rovar-
gazdag táplálóhelyet jelent a madaraknak, menedékhelyet a kevésbé kompetitív kétszikű 
szántóföldi flórának és nektárlelő helyet a lepkéknek. Fokozottan ügyelnek a vegyszer és 
műtrágya kijuttatásokra, a sodródás elkerülésére. Az élőhelyek (sövények, árkok, 
táblaszegélyek, pihentetett sávok) kezelésének célja fészkelő-, áttelelő-, táplálkozó- és 
bújóhelyek nyújtása a vadvilág számára. 1 méteres vágatlan táblaszegélyt hagynak, 
csupán a kökény és szeder elburjánzását akadályozzák meg. A hasznos rovarok 
elterjedésére, áttelelésére és madár táplálék biztosítására a nagy táblákat 8-10 hektáros 
darabokra szelően és a kisebb táblák szélén 20 m széles pihentetett sávokat alakítanak ki, 
amelyeket füves vagy takarmánykáposztás magkeverékkel vetnek be. 

− A táblák közötti és a táj szintjén a védelem a különféle termesztett növények és 
pihentetett sávok változatos elhelyezésén alapul, melynek célja az élőhelyek térbeli 
diverzitásának maximalizálása a gazdaságban a hasznos szervezetek életciklusához 
szükséges élőhely struktúra és táplálékforrás biztosításával. A nagy táblák felosztása 
lineáris pihentetett sávokkal, melyen keresztül kialakítható az élőhelyek közötti összekötő 
hálózat a gazdaságban. 

− Mindez természetesen elképzelhetetlen korrekt üzemterv: területfelhasználási terv, 
vetésváltási terv, termesztéstechnológiai tervek és élőhely kezelési akciótervek nélkül. A 
természetvédelmi intézkedések költségeinek számításához nyilvántartást vezetnek az 
akciók gépigényéről (traktor órák), a vetőmag és vegyszerköltségekről és elmaradó 
hasznot számítanak a szelektíven kezelt gabonaterületek, pihentetett sávok okozta 
terméskiesésből. A biodiverzitás monitorozási és ökonómiai számítási eredményeken 
keresztül a projekt bizonyította, hogy az agrár-környezetvédelmi programok által is 
támogatott praktikus természetvédelmi technikák összeegyeztethetők a hagyományos 
szántóföldi gazdálkodással és a piacra termeléssel (BOATMAN ÉS STOATE, 2000). 

 
 

Skóciában nemzeti stratégiát dogoztak ki ökológiailag és ökonómiailag fenntartható gazdaságok 
kialakulásának elősegítését célzó nemzeti szaktanácsadási rendszer fölállítására. Az átfogó 
célon túlmenően a stratégia négy részcélt fogalmaz meg (SCOTTISH EXECUTIVE, 2003): 

− a gazdák elősegítése a “teljes gazdaság” alapján (whole farm basis) való tervezésben, 
melynek eredményeként a legtöbbet hozhatják ki a környezeti adottságokból és a 
rendelkezésre álló humán erőforrásokból a vállalkozás folyamán; 

− a gazdák üzleti terv készítési készségeinek fejlesztése; 
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− a rendelkezésre álló szaktanácsadási és továbbképzési lehetőségek kihasználásának 

elősegítése a mezőgazdasági vállalkozások üzleti és környezetvédelmi szereplése 
tekintetében; 

− a mezőgazdasági vállalkozási szaktanácsadók kompetenciájának javítása a minőségi 
ökonómiai-környezetvédelmi integrált szaktanácsadás felé; 

− a szaktanácsadás szereplői közötti együttműködés javítása a koherens tanácsadás és 
könnyen hozzáférhető szaktanácsadási szolgáltatás kialakításához. 

Az ún. FarmNet stratégiának több ága van. Az első a gazdák tervezési tevékenységét elősegítő 
tervezési eszközök előállítása. A második ág a helyes gyakorlat elterjedésének segítése a gazdák 
egymástól való tanulási lehetőségének megteremtésével (helyi szervezésű üzemtervezési 
továbbképzések, műhelyek, bemutató gazdaságok támogatása). A harmadik ág az új eszközöket 
használni és a jó gyakorlatot elterjeszteni kívánó gazdák pénzzel támogatása. A negyedik ág 
pedig a mindezeket támogató koherens szaktanácsadási struktúra, minőségbiztosított 
szaktanácsadókkal. 

A tervezési eszközök között szerepelnek az ún. teljes gazdasági audit szolgálat (whole farm 
audit service) és egy üzleti viszonyítási modell (business benchmarking model), amelyek 
segítségével a gazdák kritikusan értékelhetik vállalkozásukat, azonosítva a gyenge pontokat és a 
javítási lehetőségeket a rendelkezésre álló erőforrásaik optimális hasznosítása érdekében. 

Az akkreditált szaktanácsadók segítségével végzett teljes gazdasági audit a mezőgazdasági 
vállalkozás gazdasági és környezetvédelmi teljesítményeit elemzi és akciótervet fogalmaz meg a 
konkrét gazdaság vonatkozásában a gazda személyes és üzleti céljait figyelembe véve.  

A rendszer tesztelése jelenleg zajlik 250 gazdaság bevonásával; a tanácsadás ökológiai része 
biodiverzitás védelem orientált (élőhely térképezés), azonban tápanyagmérleg és hulladék-
elhelyezés tervet is tartalmaz (GWYN, 2003). 

 

A Tir Gofal (=”szépen kezelt táj”) egész Wales területén felvállalható, a teljes gazdaság 
bevonását igénylő program 1999 áprilisa óta, melynek célja a walesi táj, kultúrértékeinek és 
élővilágának védelme, fejlesztése. A walesi agrár-környezeti üzemtervezési gyakorlatot az 
illetékes hatóságtól (CCW, 2003) megkapott 2003 júniusi munkaanyag, egy több mint 150 
oldalas tervezési útmutató és PAWSON (2003) közlése alapján igyekszem bemutatni. 

A jelentkezési űrlapon a gazdának információt kell adnia a gazdaságról, a jelenlegi 
állatsűrűségről és a területen található élőhely típusokról. Az űrlap rákérdez arra is, hogy a külön 
választható pozitív környezetfejlesztési munkák közül melyik elvégzése illene a gazdaságra. A 
jelentkezéshez mellékelt 1:25.000-es térképen be kell jelölni a gazdasághatárokat, az élőhelyeket 
és azokat a területeket, ahol a külön választható munkák elvégzésre kerülhetnek.  

A programot adminisztráló hatóság a jelentkezéseket beérkezési sorrendben dolgozza föl. Ezt 
követően a területileg illetékes programfelelős látogatást tesz a gazdánál a pályázat megvitatása, 
illetve a pályázatban vállalandó munkák elfogadhatóságának megítélése céljából és tényezőnként 
részletesen pontozza a pályázatot. A pontozási rendszerben három kategóriát különböztetnek 
meg. Ennek megfelelően vannak tényezők, amelyekre  

− közvetlen pontot adnak (pl. állatok jelenléte a gazdaságban, különféle egyéb növények, 
zöldségek termesztése a gazdaságban, biogazdálkodás jelenléte, 40 év alatti életkor, a 
program által preferált táblaméret, tavak, patakok jelenléte); 

− az élőhely területének faktorral súlyozott és az adott közrefogott területrész területével 
osztott pontszámot (pl. kisebb kiterjedésű, közrezárt lombhullató erdő, bozótos, fás 
legelő, gyümölcsös, részlegesen javított ősgyep bizonyos növényfajokkal, fajgazdag 
természetes gyep, legelő);  
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− az élőhely területének faktorral súlyozott és a teljes gazdaság területével osztott 

pontszámot adnak (pl. nagyobb kiterjedésű, nem közrezárt fajgazdag természetes 
gyepterület, vizes élőhely, erdő, bozótos). 

Az élőhely helyreállítási, fejlesztési munkákat és a szántóterületek kezelésének gyakorlatában 
felvállalt változtatásokat, a területen átjárás biztosításának felvállalását is a fenti három 
kategóriába sorolva pontozzák. A pontozási rendszerről részletes tájékoztatást a gazdák a 
jelentkezési csomagban kapnak. A program tájékoztatója ezen túlmenően világosan tartalmazza 
a számosállat átszámítási kategóriákat, majd tisztázza az élőhely fogalmát és rövid leírást ad a 
különféle élőhelyek (lombhullató erdő, bozótos, hagyományos gyümölcsös és fás gyep, csarabos, 
ősgyep, nedves területek, tengerparti élőhelyek) fogalmát és a kezelés általános célját. Hasonló 
rövid leírást ad a történeti és geológiai elemek védelméről. 

A pályázás következő fázisába csak a 100 pont fölötti pályázatok kerülnek, ez alatt a pályázat 
elutasításra kerül. 100 pont fölötti pályázat esetében a programfelelős kezelési tervet készít, 
amely ezután az agrár-környezeti szerződés szerves részét képezi. 

A pályázatok megítélésekor a hatékonyság érdekében a programfelelős konzultálhat más 
szakértő szervekkel, pl. a környezetvédelmi hatósággal, helyileg illetékes nemzeti park 
igazgatósággal. Az illetékes szervek által adott releváns információ a kezelési terv részét 
képezheti. 

Az üzemterv tartalmazza a gazdaságra speciálisan kialakított előírásokat, amelyeket az adott 
gazdaság hatékony környezetfejlesztő munkája, az agrár-környezeti program sikere, és az agrár-
környezeti kifizetésekre való jogosultság érdekében kell betartani. Az agrár-környezeti szerződés 
aláírása előtt a programfelelős elmagyarázza az előírásokat és az üzemterv megfelelő részeiben a 
korlátozások alól felmentést is adhat. 

 

2.4.2 Dánia: természetvédelmi üzemterv készítés 

Dániában az 1980-as évek közepétől a mezőgazdaság és környezetvédelem kapcsolata 
szabályozásának középpontjában a tápanyag kimosódás és a peszticid használat állt. A 2078-as 
agrár-környezetvédelmi rendelet dán végrehajtása során született “Környezetbarát Gazdálkodási 
Feltételek” (MJV) program intézkedései is főként a nitrát kimosódás megfékezésével foglalkozik 
a kijelölt Környezetileg Érzékeny Területeken (TYBIRK ET AL, 2003).  

A dán agrár-környezetvédelmi program 2003-as felülvizsgálatakor néhány intézkedés már 
inkább a gazdálkodás intenzitásának csökkentésére irányul, egyre növekszik itt is társadalom 
igénye a vidék esztétikai értékének megőrzése és a természet védelme iránt. 
Dániában a természetvédelmi üzemterv készítés külön program és önkéntes kísérleti jelleggel 
zajlik jelenleg, az egész ország területén felvállalható. Szakértők reményei szerint előbb-utóbb az 
agrár-környezeti intézkedések koordináló programjává válhat.  

A gazdáknak gazdaságuk természeti értékeire az odalátogató tervkészítő hívja fel a figyelmet.  

A dán módszertan a terv (TYBIRK , 2003 a) struktúrájának kialakításánál és a terv 
végrehajtásánál az ún. “tűzoltó elv” metaforát használja a gazdával való megértetéshez. Eszerint 
a gazdaságban a természetvédelmi prioritások integrálása a gazdálkodásba 

− a természetileg legértékesebb foltok megóvása  
− a természeti környezet védelme pufferzónákkal 
− élőhely helyreállítási lehetőségek megfontolása, és 
− új tájelem/ élőhely létrehozásán gondolkodás 

sorrendet kell, hogy kövesse, fokozatosan erősödő elhivatottságot igényelve. 
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A tervezés menete 

1. A farmlátogatás előkészítése, alapadatok összegyűjtése 
2. Farmlátogatás: elbeszélgetés a gazdával, helyszíni bejárás 
3. Tervkészítés, a terv megvitatása, az elvégzendő feladatok priorizálása 
4. A terv végrehajtása 
5. A gazda és tervező további együttműködése 

A módszertan célja, hogy a tervezési folyamat költségeit alacsonyan tartsa, ezért a külső 
szakértők által egy tervvel töltött idő legfeljebb 3-5 munkanap lehet. A gazdaság gyors 
természetvédelmi feltérképezése nem tárhat fel minden részletet, de kiindulási támpontot ad a 
gazdának és a tervezőnek a célok, lehetőségek és akadályok megvitatásához. 

Az előzetes eredmények azt mutatják, hogy ez a megközelítés alkalmas a gazdák üzleti 
szemléletével való kombinálásra, és így kiegyensúlyozott eredmény elérésére. Ugyanakkor 
jelentős hátrány jelent pillanatnyilag a módszer fejlesztésében, hogy a természetvédelmi 
üzemterv ajánlásainak végrehajtása önkéntes, ezért a üzemtervek élőhelyre és tájra gyakorolt 
közvetett hatásának értékelése jelenleg nehézkes. Szakértői vélemények szerint a 
természetvédelmi üzemtervek népszerűsítésének leghatékonyabb módja a bemutató gazdaságok 
és szaktanácsadó szolgálat kombinálása (TYBIRK, 2003 b).  

Jelenleg a bemutató célú természetvédelmi üzemterv készítésére vehető igénybe 
költségtámogatás. 

A program jelenlegi kezdeti fázisában természetvédelmi üzemtervező még bárki lehet, de a 
Nemzeti Környezetvédelmi Kutatóintézetben jelenleg már zajlik üzemterv készítői kurzus 
mezőgazdászok, biológusok, stb. részére. 

A természetvédelmi üzemterv jelenleg csupán élőhelyvédelmi célú intézkedésekkel tervez, de 
már vizsgálják a 2001-ben bevezetett “környezetvédelmi üzemi nyilvántartások” (Green 
Accounts) c. másik önkéntes programmal való összekapcsolás lehetőségeit. 

 

A “környezetvédelmi üzemi nyilvántartások” (Green Accounts) c. 5 éves önkéntes program 
célja a gazdák környezetvédelmi figyelmének fölkeltése, melynek keretében a gazdaságra 
tápanyag-felhasználási mérleget, peszticid felhasználási tervet, víz és energiafelhasználási tervet 
kell készíteni, majd a terv célkitűzései felé törekedni az év folyamán, folyamatos adatgyűjtés 
mellett és év végén kimutatást készíteni. A környezetvédelmi üzemtervezés és üzemi 
nyilvántartás vezetéséért kap évente kifizetést a gazda, a tervek 5%-át a hatóság formailag 
ellenőrzi, de a terv célértékek kitűzésébe nem szólnak bele és a konkrétan elért eredményeket 
sem értékelik, csupán a tervezés-kimutatással szemben megkövetelt kötelező formai elemek 
meglétét és a vegyszerezés mentes sávokat ellenőrzik (HANSEN, 2003). 

 

2.4.3 Írország: agrár-környezeti üzemterv az ír Vidéki Környezetvédelmi 
Programban  

Az ír Vidéki Környezetvédelmi Program (Rural Environmental Protection Scheme, REPS) 
könnyen teljesíthető, széles népszerűségnek örvendő program, amely természetvédelmi, 
tápanyag kimosódás elleni, tájvédelmi és kulturális értékek védelmét célzó intézkedéseket 
hordoz (DAFRD, 2000, a). A programban résztvevőknek gazdálkodási tevékenységüket a 
Minisztérium agrárkörnyezeti előírásainak megfelelően elkészített Agrár-környezeti terv alapján 
kell végezniük.  

A kerettervnek tartalmaznia kell a következőket (DAFRD, 2000, c) 
− a terület általános leírását, jelenlegi földhasználatát, a védelmi kezelés átfogó céljait; 
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− a terület állapotának leírását (talajtípus, flóra, fauna, vizek, tájelemek és egyéb környezeti 

tényezők), amelyet térképen is azonosítani kell, lehetőség szerint fényképekkel is 
illusztrálva. 

− a speciális környezeti célok és éves munkaterv, amelynek időpontjai alapján értékelhető a 
teljesítés, 

− a legeltetési előírások figyelembevétele, amelyek a helyi alul és túllegeltetés elkerüléséről 
gondoskodnak, 

− a környezeti korlátozások időtartamai és helyszínei a terület, tájelemek, vízfolyások és 
élőhelyek védelme vonatkozásában 

Az üzemterv készítés sajátosságait a rendelkezésre álló 95 oldalas hivatalos útmutató alapján 
mutatom be. 

A pályázás során a gazdának fel kell vennie a kapcsolatot egy akkreditált tervező személlyel 
vagy céggel, hogy gazdasága agrár-környezetvédelmi terve elkészüljön. 781 akkreditált tervező 
áll a gazdák rendelkezésére országszerte (CARTY, 2003). 

Az elkészítendő dokumentációnak tartalmaznia kell a kitöltött jelentkezési űrlapot, az agrár-
környezeti tervet és szükséges térképeket. A jelentkezési dokumentációt a tervezés befejezési 
dátumát követő 6 hónapon belül lehet benyújtani. 

Az agrár-környezeti üzemterv akkreditált tervezőkkel adott gazdaságra szabott és a Minisztérium 
által jóváhagyott terv, amelyet szükség szerint felül kell vizsgálni és frissíteni. A kifizetések előtt 
a programban részt vevők egy részénél helyszíni ellenőrzést tartanak, hogy meggyőződjenek az 
agrár-környezeti üzemterv a Minisztérium előírásainak megfelel-e. 

A gazdaság alapinformációinak összegyűjtését követően a tervezőnek kell elmagyaráznia az 
agrár-környezeti szabályokat a gazdálkodónak, külön kiemelve azokat a részeket, ahol a 
gazdaság jelenlegi gyakorlatában változtatni kell. 

Az agrár-környezeti üzemtervnek tartalmaznia kell a pályázó által megművelt (saját, bérbevett 
vagy egyéb módon használt) összes területet. A tervnek értékelnie kell, hogy a gazdaság 
jelenlegi helyzete hogyan kapcsolódik az agrár-környezeti előírásokhoz, továbbá a gazdaság 
térképén bejelöltekre hivatkozva azonosítania kell a védendő / kezelendő területeket. A 
talajvizsgálati eredmények ismeretében a talajtípus, az állatsűrűség, a mezőgazdasági ágazatok, a 
tápanyagfeltáródó képesség és a terület környezeti érzékenysége figyelembevételével 
tápanyaggazdálkodási tervet kell készíteni, amely részletezi az állati és más hulladék eredetű N 
szennyezés valamint a műtrágya N és P korlátozását. Az évenként alkalmazott mész mennyiségét 
is itt kell feltüntetni.  

A tervnek tartalmaznia kell továbbá az agrár-környezeti előírások betartása érdekében tervezett 
munkák részletes leírását (intézkedések és időpontok), és részletezni kell, hogy az előírások 
megtartása érdekében a jelenlegi gazdálkodási gyakorlatot hogyan szükséges módosítani. 

Az üzemterv módosulásáról a Minisztériumot 6 héttel előtte értesíteni kell. A módosított tervben 
világosan meg kell adni a módosítás okát (a gazdaság területnagyságának változása, állatlétszám 
változása, tápanyaggazdálkodási terv változása, stb.). A módosított vagy új terv beadásának 
határideje a megelőző terv elkészültének (üzemtervező ellenjegyzési időpontja) évfordulója.  A 
tervben szereplő szántóföldi vetéstervnek a szerződés időtartama alatti bármely évben történő 
változtatása (kivéve a művelt és pihentetett területek összességének időjárási- , piaci tényezők 
vagy IIER területpihentetés miatti változását) tervmódosítás nélkül megengedett, feltéve hogy a 
pályázó eleget tesz az adott növény termesztésekor elvárt speciális követelményeknek, 
különösen a N és P korlátok tekintetében. 

A program sajátossága, hogy az üzemterv készítése / frissítése mellett gazdálkodási és 
környezeti nyilvántartást is kell vezetni. Ennek célja, hogy biztosítsa az agrár-környezeti 
üzemtervnek való megfelelést és megerősítse a program által támogatott gazdálkodási 
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gyakorlatot. A nyilvántartáshoz kapcsolódó dokumentumokat (pl. számlák) meg kell őrizni 
ellenőrzésre. 

A nyilvántartási lapok az alábbiakat tartalmazzák: 
− havi állatlétszám, 
− a szerves hulladékok kivitelének / behozatalának részletei, 
− a gazdaságba bevitt műtrágyákra vonatkozó részletek, 
− a gazdaságban a tervből fakadó elvégzett munkák részletei, 
− az állatállomány téli szállásolási időpontjai, 
− a műtrágyák, trágyák és egyéb hulladékok kijuttatásának részletei, 
− a programban szereplő vagy azon kívüli bármely más környezeti szempontból érzékeny 

munka nyilvántartása. 
A nyilvántartást havonta kell frissíteni és ellenőrzéskor be kell mutatni az üzemterv 
érvényességi ideje alatt. A gazdasági és környezeti nyilvántartás előírásszerű vezetéséről 
igazolást kell szerezni a második és azt követő kifizetések előtt. A nyilvántartás vezetésének 
kezdeti időpontja az üzemterv kezdetének időpontja. 

Érzékeny Természeti Területeken a gazdálkodási feltételek részletes előírásait élőhelyenként 
dolgozták ki, melyeket a tervkészítő a helyileg illetékes hatóságtól szerezhet be. Az üzemtervet a 
térségben jártas akkreditált természetvédelmi szakértő bevonásával kell elkészíteni. 

Az általános üzemterv elemein túlmenően az ilyenkor alkalmazandó általános elvek a 
következők: 

− el kell készíteni az élőhely- és tájkarbantartási munkák éves tervét és a teljesítést mérő 
indikátorokat is fel kell sorolni. 

− olyan környezetileg fenntartható állatsűrűséget kell kialakítani, amely biztosítja a terület 
optimális kezelését. A tervezett állatsűrűséget a terv első évének végére kell elérni. A 
célterület állatsűrűségének csökkentése nem végezhető a gazdaság más területein az 
állatlétszám növelésével. 

A kerettervnek tartalmaznia kell 
− A terület általános leírását, jelenlegi földhasználatát, a védelmi kezelés átfogó céljait 
− A terület állapotának leírását (talajtípus, flóra, fauna, vizek, tájelemek és egyéb 

környezeti tényezők), amelyet térképen is azonosítani kell, lehetőség szerint 
fényképekkel is illusztrálva. 

− A speciális környezeti célok és éves munkaterv, amelynek időpontjai alapján értékelhető 
a teljesítés, 

− A legeltetési előírások figyelembevétele, amelyek a helyi alul és túllegeltetés 
elkerüléséről gondoskodnak, 

− A környezeti korlátozások időtartamai és helyszínei a terület, tájelemek, vízfolyások és 
élőhelyek védelme vonatkozásában 

A tervezőnek és a természetvédelmi szakértőnek együtt kell megállapítaniuk a terület 
vegetációjának állapotát és élőhely típusait helyszíni bejárással, mindezt térképen rögzítve 
fényképes dokumentációval kísérve, különösen a degradált foltokat, amely alapján az egyes 
területrészek optimális állatsűrűsége kialakítható. A közelfotókon kívül 2-3 közepes tájkép 
felvételt is készíteni kell, amelyeket a hátoldalukon dátumozni és számozni kell a térképi 
azonosítás érdekében, majd a jelentkezéshez csatolni. 

A tervezők részére ÉTT-nként továbbképzéseket szerveznek, amely segít a helyszíni viszonyok 
értékelésében.  

Tervezési útmutató áll rendelkezésre a külön vállalható alábbi kiegészítő intézkedésekre: 
− őshonos állatfajok fenntartása, 
− hosszú időtartamú területpihentetés: vízparti és vizes területek kezelése, 
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− biogazdálkodás. 

A tervezési útmutató ezen túlmenően függelékben segédletet nyújt a keletkező szervestrágya 
mennyiségének, tápanyagtartalmának számításához, a szervestrágya, hígtrágya, szilázslé 
tárolókapacitás számításához, felsorolja a talajvizsgálatra akkreditált laboratóriumokat, 
bemutatja a kívánatos és nem kívánatos sövényalkotó növényfajokat és kezelésüket, továbbá 
felsorolja a gazdaság képének javításához ajánlott fafajokat. 

 

Az írországi agrár-környezeti üzemterv készítési rendszer a brithez némiképp hasonló: itt is van 
helyszíni felmérés. Az ír hatóság azonban az üzemterv készítést új szintre emelte: a területi 
programfelelősök mellett külön, üzleti alapon működő, országos agrár-környezeti üzemtervező 
hálózat (REPS Farm Planners) alakult ki. E hálózat mintegy felét a nemzeti mezőgazdasági 
kutató és szaktanácsadó szervezet (TEAGASC7) szaktanácsadói alkotják, míg a másik felét 
gazdaszervezetek agrár-környezeti szaktanácsadói vagy önálló szaktanácsadók. Fontos 
megjegyezni, hogy az agrár-környezeti szaktanácsadóknak létezik országos képviseleti 
szervezete, amely a mezőgazdasági minisztériummal közösen, rendszeresen tart regionális és 
országos fórumokat, továbbképzéseket az agrár-környezeti üzemtervezők számára. Itt a 
felmerülő speciális kérdéseket vitatják meg és az észrevételek, tapasztalatok alapján fejleszthető 
a rendszer. Emellett internetes fórum és hírlevél is működik az üzemtervezők folyamatos 
tájékoztatása érdekében. 

Az üzemterv készítés on-line számítógépes támogatásának fejlesztése több lépésben zajlik. 

A minisztérium, a TEAGASC, valamint az üzemtervezők finanszírozásával a TEAGASC dublini 
Térinformatikai Osztályán folyik az üzemterv készítés internetes felületének fejlesztése. 2004. 
áprilisában személyes látogatást tettem az osztályon a fejlesztés részleteinek felkutatása 
érdekében. Mark Gibson szakértő elmondta, hogy az internetes rendszer több modulból áll.  

A fejlesztés első lépéseként az üzemtervező űrlapok on-line internetes felülete készült el. Ebben 
az üzemtervező felhasználói neve és jelszava megadásával jelentkezhet be. Itt azután 
gazdálkodói profilokat hozhat létre, amelyekben az egyes gazdaságok üzemterv adatait beviheti, 
a programba beépített on-line segédletekkel pedig könnyedén összeállíthatja az üzemtervet. Az 
így elkészült tervek központilag tárolódnak és az illetékes tervező bármikor lekérheti őket. 

A fejlesztés második lépéseként jelenleg az üzemtérkép generáló modul fejlesztése zajlik, 
amelyben az üzemtervező belépve, gazdálkodói profilokat létrehozva és a gazdaság területi 
elhelyezkedési adatainak megadását követően a központi térképi adatbázisokból egységes 
kivitelű üzemterv térképeket készíthet. A térképen több információréteg jelenik meg (pl. a 
speciálisan kijelölt történelmi vagy érzékeny területek), amelyek a helyszíni felmérést segítik 
(GIBSON, 2003.). 

A fejlesztésnek ebben a fázisában a térképi háttér adatbázis jelenleg statikus. Egy következő 
lépésben tervezik majd a háttér adatbázis hozzákapcsolását az aktuális központi területi 
információs rendszerhez, és végül az üzemtervező űrlap modulhoz. 

 

2.4.4 Németország: a gazdaság szintű fenntarthatóság értékelésének tényezői 

CHRISTEN ÉS O’HALLORAN-WIETHOLTZ (2002) a mezőgazdaság fenntarthatóságának mérését az 
egyéni gazdaságok szintjén tartja a legfontosabbnak. Az indikátorok rendszerezéséhez a 
következő tényezők vizsgálatára van szükség: 

                                                 
7 TEAGASC: Irish Agriculture and Food Development Authority, Ír Mezőgazdasági és Élelmiszeripar Fejlesztési 
Hatóság 
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− a megfigyelés léptéke (regionális, gazdaság és/vagy tábla szint), 
− az indikátor rendszer célja (a tábla, gazdaság, regionális szint optimalizálása, 

adminisztráció vagy ellenőrzés), 
− modell alapok (a gazdaság belső energia és anyagáramainak leírása, a különféle művelési 

technikák és /vagy gazdálkodási rendszer összetevők közötti kapcsolat feltárása), 
− helyi tényezők figyelembevétele (regionális adatbázis vagy modellezés), 
− az értékelési és összevonási folyamat áttekinthetősége, 
− az adatgyűjtés költsége, 
− az indikátorok praktikus kezelhetősége (számítógépes megoldás vagy Internetre alapozott 

folyamat). 
Alapvető fontosságúnak tartják az indikátorfejlesztési cél világos megfogalmazását, ezért 
elkülönítendő egy gazdaság működésének optimalizálása érdekében vagy az adminisztratív 
ellenőrzés céljából kialakítandó indikátor rendszer. 

A gazdaság szintű fenntarthatósági értékelésnek legalább a következő tényezőkre kell 
kiterjedniük. 

− A gazdálkodási rendszer értékeléséhez az egységnyi területre vetített kimenet formájában 
mért különféle földhasználatok termelőképessége kulcsfontosságú. Az értékeléshez 
azonban figyelembe veendő a régió specifikus és időjárás specifikus termés potenciál, 
valamint az alkalmazott gazdálkodási gyakorlat, főként a műtrágyázás és a 
vegyszerhasználat szintje. 

− A vetésforgó típusa és a művelés gyakorisága is könnyen használható indikátor. 
− A genetikai diverzitás és a fajtahasználat is kellően jellemzi egy gazdálkodási rendszer 

fenntarthatóságát.  
− A talajtulajdonságok, így a struktúra (eróziós potenciál) és a humusztartalom 

változásának nyomon követése (humuszmérleg számítás) is jó fenntarthatósági indikátor. 
− A tápanyag és műtrágya mérleg készítés a mezőgazdasági termelés fenntarthatóságának 

fontos jellemzője. A megfelelő trágyázás feltétele a jó minőségű termény előállításának, a 
talaj termőképessége fenntartásának. A mérlegek pedig alapot szolgáltatnak a 
tápanyaggazdálkodási hatékonysági és környezetvédelmi értékelésekhez. További 
könnyen mérhető gazdaság szintű fenntarthatósági indikátorok a gazdálkodási rendszer 
energiafelhasználása, a vegyszerhasználat. Problematikus indikátorok a gazdálkodás 
üvegházgáz termelése, a biodiverzitás változásának mérése, melyről a közvetett 
értékelések nem szolgáltatnak kellően pontos képet. 

A környezeti indikátorokat azután kiegészítheti a gazdaság ökonómiai hatékonyságának 
értékelése. A szerzők szerint az egyes fenntarthatósági indikátorokat agrár-környezetvédelmi 
modell keretében kell rendszerbe foglalni, és tesztelni gyakorlati alkalmazhatóságunkat. 

 

2.4.5 Svédország: agrár-környezeti üzemtervkészítési tapasztalatok 

A svéd agrár-környezeti célprogramok a tájvédelem témája köré csoportosulnak. A természeti és 
agrár-kulturális értékek védelmét célzó program keretében a gazdáknak ingyen készítettek agrár-
környezeti üzemterveket a helyi hatóságok 1996-99 között. A tervezés hatékony és népszerű 
módszernek bizonyult a természeti értékek védelmének mindennapi gazdálkodási gyakorlatba 
való illesztésére (Tybirk, 2003). 

A svéd táj fenntartásában leginkább növekvő probléma a részidős és időszakos gazdaságok 
térhódítása, ezek tulajdonosainak és az egyre kevesebb “igazi gazda” agrár-környezeti 
“megszólítása” (GUSTAVSSON ,2003). 
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2.4.6 Portugália: üzemterv készítés a RURIS program keretében 

A portugál agrár-környezetvédelmi programok húsz célprogramja célkitűzés alapján a következő 
öt fő csoportba osztható (IDRHA, 2003): 

1. a környezet védelme, állapotának javítása: talaj- és vízvédelem; 
2. a vidéki tájak és tradicionális agrár-kultúrtájak karakterének megőrzése; 
3. a természetileg értékes művelt agrárterületek és biodiverzitásának megőrzése; 
4. a természetes ökoszisztéma foltok megőrzése az agrártájban; 
5. hagyományosan termesztett kultúrnövény- és állatfajok, fajták genetikai diverzitásának 

megőrzése. 
Üzemterv készítés kötelező a következő az első főcsoportba tartozó  

− integrált termesztés, 
− integrált növényvédelem, 
− biogazdálkodás, 
− extenzív takarmányhasznosítási rendszerek célprogramokban, valamint  
− a negyedik főcsoportba tartozó „az ökológiai és tájkép védelmi célú facsoportok 

megőrzése” célprogramban. 
Az integrált termesztés, integrált növényvédelem, biogazdálkodás és extenzív 
takarmánytermesztés célprogramok üzemterv készítéséhez mintatáblázatokat és rövid útmutatót 
is közöl az agrár-környezeti programok végrehajtásáért felelős minisztériumi intézmény. 

Az integrált termesztési célprogram üzemtervező lapja a következő tényezőkre tér ki (INGA, 
2003 a)  

− a terület talajának jellemzői (parcella száma, talaj típusa, a terület lejtése, szervesanyag 
tartalom, pH, stb.); 

− a növénykultúra jellemzői (parcella szám, kultúra, területe, növény fajta, termés, 
öntözésre vonatkozó részletek: öntözés típusa, öntözések száma, mennyisége, az 
öntözővíz eredete); 

− a talajművelés jellemzői (szervestrágyázás módja, mennyisége, kiegészítő trágyázás 
módja, mennyisége, növényi borítás részletei: időszaka, növényvédelme, területe). 

Az integrált növényvédelmi célprogramban szereplő területekre készítendő üzemterv a 
fentiekhez  hasonló struktúrájú (INGA, 2003 b), érvényesítéséhez az érintett integrált termesztési 
gazdaszervezet ellenjegyzése szükséges. A programban való részvételhez a gazdának be kell 
lépnie a kultúránként és régiónként szervezett integrált termesztési gazdaszervezetbe, amellyel 
szerződést köt technikai segítségnyújtás céljából. 

A biogazdálkodási célprogramban való részvételhez a gazda tagja kell, hogy legyen a hat 
országos biogazda egyesület, valamely regionális képviseletének. A biogazdálkodási célprogram 
előírásai részletesen kiterjednek az üzemterv követelményeire (INGA, 2003 c) valamint az uniós 
2092/91/EK és a 1804/99/EK rendeletekkel összhangban megvalósítandó biogazdálkodási 
gyakorlatra. A megadott mintatáblázatok a következőkre terjednek ki: 

− átállási terv (parcella száma, kultúra és növény típusa, az átállás kezdetének éve); 
− trágyázási és talajvédelmi terv (zöldtrágyázás módja, típusa, területe, vetésforgó, a 

gazdaságból és a gazdaságon kívülről származó növényi és állati trágyák felhasználása, 
talajvédelem: növényi maradványok kezelése); 

− növényvédelmi terv (kultúra, a védelem módja: rezisztens fajtahasználat, vetésváltás, 
mechanikai művelés, termikus gyomirtás; kockázatbecslés tervezése: kártevő / betegség / 
gyom megnevezése, alkalmazott módszer: megfigyelés, meteorológiai adatok, előrejelző 
szolgálat, egyéb). A kezelésekről nyilvántartást kell vezetni. 

− takarmányozási terv (a takarmányok eredete: saját gazdaságból, külső biotermelésből, 
nem biotermelésből); 
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− állathigiéniai terv (tervezett intézkedések: fajtaválasztás, a fajnak megfelelő tartás, jó 

minőségű takarmány használata, legelőhöz való hozzájutás biztosítása, megfelelő 
állatsűrűség). 

Az extenzív takarmányhasznosítási zonális célprogram esetében az üzemtervet a regionális 
mezőgazdasági hatóság (Direcçaõ Regional de Agricultura, DRA) hagyja jóvá. Az üzemterv 
tartalmazza a következőket (INGA, 2003. d): 

− a célprogramban szereplő parcellák számát, területét, lejtését, a gyepterület típusát 
(természetes, felülvetett), 

− a gyepterület állapotát (pillangósok %-a, talajfedettség mértéke), 
− kutak számát, 
− felülvetés, meszezés, P műtrágyázás az elmúlt 10 év során és ezek tervezése a következő 

évekre, 
− átlagos legeltetett állatlétszám negyedévenként, 
− a célprogramon kívüli területekről származó takarmányok átlagos mennyisége 

(konzervált takarmányok, egyéb). 
Az 5 hektárt meghaladó gyepek esetében talajvizsgálat és ennek figyelembevételével kialakított 
meszezési és P trágyázási terv is szükséges. 

 

2.4.7 Összefoglaló értékelés 

A környezetvédelmi szempontú üzemtervek készítése egyenlőre még Nyugat Európában sem 
mindennapi gyakorlat a gazdaságok legtöbbjében.  

Kialakulási forrásukat tekintve a környezetvédelmi üzemterv készítés igényének forrása két 
csoportra különíthető: 

− privát minőségbiztosítási rendszerek részeként, a környezet- és természetvédő civil 
szervezetek, kutatóintézetek alulról jövő kezdeményezései, privát kereskedelmi cégek 
marketingfogásai, valamint  

− az agrárpolitikai szabályozásba mindinkább integrálódó környezet- és természetpolitikai 
törekvések eredményeként felülről érkező, a különféle kifizetések (pl. agrár-környezeti 
kifizetések) és támogatások (környezeti minimum előírásoknak való megfelelés és 
közvetlen támogatások) feltételeként. 

Történetiségét tekintve legkorábban talán a biogazdálkodás szabályozásához, a bio-minősítés 
ellenőrzési rendszeréhez kötődően merült fel a környezetvédelmi tervezés igénye alulról jövő és a 
konvencionálisan gazdálkodóktól izolált kezdeményezésként. A többi környezetvédelmi nyilvántartási 
és tervezési követelmény szinte mindegyike valamely szakmapolitikai szabályozó nyomán alakult ki. 

Az agrárpolitika legkorábban a nitrát probléma felismerését követően alakította ki a nitrát érzékeny 
területeken a tápanyag-gazdálkodás megfontoltabb keretek közötti tervezésének és nyilvántartásának 
követelményét a jó mezőgazdálkodási gyakorlat (GAP) részeként.  

Mint korábban láttuk a környezetvédelmet és természetvédelmet érintő EU szabályozások 
meglehetősen komplex keretet adnak a tagállami intézkedések megfogalmazásához. A mezőgazdaság 
politikai átrendeződés nyomán azonban egyre nagyobb területre kierjedően válik jogos elvárássá az 
ilyen üzemtervek készítése és nyilvántartások vezetése, emellett azonban még mindig jelentős a 
szakadék a regionális és a gazdaság szintű átfogó célok tervezése között (TYBIRK ET AL. 2003). 

A szabályozások egyike a tápanyagmérleggel foglalkozik, másika a madár élőhelyek védelmével, míg 
egy harmadik foglalkozhat a gazdák környezetvédelmi oktatásával, azonban ritkán találkozunk üzemi 
szinten koordinált módszertannal. Holott a helyi adottságokból kiinduló integrált üzemterv kellene, 
hogy az agrár-környezeti programok alapja legyen (SCHRAMEK ET AL., 1999). 

60 



 
BIGNAL (2000) szerint az agrárpolitikában bevezetendő környezetvédelmi szabályozók 
(korlátozások és ösztönzők) hatáselemzését a különféle gazdaság-típusok viselkedésének 
modellezésével európai szinten elvégezve az intézkedések részletei finomíthatóvá válnának a 
célterületi pontosításuk mellett. 

Az EU tagországok agrár-környezetvédelmi célprogramjai az intézkedések célját és típusát 
tekintve meglehetősen széles skálán mozognak; az általános környezetvédelmen, 
természetvédelmen át az tájfenntartás- és fejlesztésen keresztül az őshonos állatfajok tartásáig, a 
biogazdálkodási gyakorlat elősegítéséig, beleértve az ezeket kísérő képzést és szaktanácsadást. 

Általában elmondható, hogy Európában az agrár-környezetvédelmi programok nagy részénél az 
üzemterv készítés nem követelmény. A bemutatott példákból azonban jól látható, hogy– 
különféle formában és tartalommal – számos tagországban mégis alkalmazzák, mint az agrár-
környezeti intézkedések előírásainak megértését és mindennapi gazdálkodási gyakorlatra történő 
„lefordítását”, így a végrehajtást segítő eszközt.  

A tervezés részleteinek mélysége és a tervezésbe vont elemek változnak a különféle 
megoldásokban, leginkább az adott ország prioritásait tükrözve. Az üzemterv szerkezete, 
bonyolultsága attól függ, hogy az agrár-környezetvédelmi intézkedés célkitűzései mennyire 
mutatnak túl a Helyes Gazdálkodási Gyakorlat előírásain. A 6. táblázat bemutatja a 2078/92-es 
agrár-környezetvédelmi rendelet nyomán elfogadott agrár-környezeti programok keretében 
felvállalható előírás típusokat és azok kapcsolatát a környezeti elemekkel, amelyeknek a 
gazdálkodás tervezésével és nyilvántartásánál kiemelt szerepük van. 

6. táblázat A 2078/92 rendelet nyomán elfogadott agrár-környezeti programok keretében 
felvállalható, a gazdálkodás tervezésével és nyilvántartásával kapcsolatos előírás típusok és azok 
kapcsolata a környezeti elemekkel 

tevékenység környezeti elemek 

 levegő biodiver-
zitás 

táj talaj víz 

a történeti emlékhelyek, archeológiai 
helyszínek beazonosítása 

  x   

tájelemek beazonosítása   x   
élővilág fenntartása  x    
növényzet/flóra állapotának fenntartása  x    
tevékenységekhez engedélyek beszerzése  x x   
a gazdaság környezeti adottságainak 
térképezése 

 x x   

tápanyag-gazdálkodás tervezése  x  x x 

gyepgazdálkodás tervezése  x  x  

egyéb környezetvédelmi gazdaság terv  x x x x 

talaj vagy más minta vétele     x 
bio egyesülethez tartozás  x x x x 
integrált növényvédelmi szervezethez tartozás  x   x 
egyéb szervezethez tartozás      
input használat nyilvántartása  x  x x 

egyéb gazdálkodási gyakorlat nyilvántartása      

továbbképzésen való részvétel előírása  x x x x 
Forrás: Mezőgazdasági Főigazgatóság (DG Agri) 
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Az uniós tagországokban az agrár-környezeti üzemtervek elsősorban az abiotikus elemek 
védelmének tervezésén és a Helyes Gazdálkodási Gyakorlat kritériumrendszerén túlmenő 
magasabb szintű élőhely-, táj-, és természetvédelmi, -fejlesztési intézkedések akcióterv szintű 
megfogalmazását jelentik. 

Agrár-környezeti üzemterv készítést tehát elsősorban az átfogóbb, összetettebb élőhely- és 
tájvédelmi, -fejlesztési követelményrendszerű, teljes gazdaság bevonását igénylő programokhoz 
kapcsoltan találjuk meg az egyes tagországok agrár-környezetvédelmi gyakorlatában. 

Az agrár-környezeti üzemtervek készítéséhez hozzárendelt  intézményrendszer fejlettségében is 
jelentős eltéréseket tapasztaltam. 

A brit rendszerek magára a gazdaságra összpontosítanak. A gazda már a pályázatkészítéskor 
felveszi a kapcsolatot a területi agrár-környezeti programfelelőssel. A programfelelős az 
adottságok felmérése után az adott gazdaságra szabottan, mind a gazda mind az állam számára 
legelőnyösebb, sokszor egyedi élőhely fejlesztési és fenntartási munkákban állapodik meg a 
gazdával. E rendszer hátránya, hogy meglehetősen erőforrás igényes és alig kezelhető, szezonális 
munkacsúcsokat eredményez a programfelelősök számára. A dél-nyugat angliai Dartmoor ÉTT 
egy időszakos munkatársával készítettem interjút (FIRTH, 2002), melyből kiderült, hogy a 
pályázat készítés és a helyszíni felmérések időszakában a hatóságok kiegészítő munkaerőt 
kénytelenek alkalmazni. Az időszakos munkaerő minden évbeni újrapályáztatásának, 
felvételének és szakmai rátermettségének elbírálása, esetleges felkészítése további erőforrásokat 
emészt fel.  

E rendszer tehát, a gazdaságokra egyedileg szabott, környezeti szempontból legkedvezőbbnek 
vélt intézkedéseire készített üzemtervei ellenére bonyolultsága és magas tranzakciós költsége 
miatt sem lenne bevezethető hazánkban. A brit rendszer tanulságai azonban mindenképpen 
megszívlelendők. Tartalmi és formai szempontból törekedni kell, hogy az üzemterv könnyen 
áttekinthető struktúrájú legyen. Mindezt jól szolgálhatja egy jól megtervezett űrlapsor, szoftveres 
támogatás, kiegészítve megfelelő magyarázóval, útmutatóval, segédletekkel. Az üzemterv 
speciális részeinek felépülését azonban részben meghatározza az intézkedés-rendszer 
bonyolultsága, szintjei, az intézkedések kombinálhatósága is. A leginkább adott környezetre 
szabott, speciális agrár-környezeti intézkedések magas tranzakciós költségei egyre inkább 
felvetik a környezetben előidézett eredmények igazolásának igényét. 

Az agrár-környezeti üzemtervezés másik aspektusa az üzemtervező rendszer köré épített 
szellemi infrastruktúra: a kialakított üzemtervezői hálózat, folyamatos kapcsolattartás, 
tájékoztatás az üzemtervezők körében. Mindezt pedig jól kiegészíti az üzemtervező rendszer 
köré épített fizikai infrastruktúra: internetes adatbázisok, szoftverek, számítógépes tervezés. Az 
írországi példa a legfejlettebb e tekintetben, ahol az állami és a magán szektor kifinomult 
kapcsolatát láthatjuk az agrár-környezeti üzemtervezés és szaktanácsadás terén. 

E fejezetben bemutatott példákból jól látható tehát, hogy a természetvédelmi célú agrár-
környezeti üzemtervezés fő célja a gazda hosszú távú családi / üzleti érdekeinek és a helyileg 
illetékes természetvédelmi hatóság érdekeinek összeegyeztetése a szakértő tervező, mint 
közvetítő révén, melynek eredményeként voltaképpen egy útmutató jön létre a gazda harmonikus 
termelő és tájfenntartó tevékenységéhez. 
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2.5. A GAZDÁLKODÁS ÖKOLÓGIAI-ÖKONÓMIAI TELJESÍTMÉNYÉNEK ÉRTÉKELÉSE 

2.5.1 A fenntarthatóság mérésének ökonómiai kérdései 

2.5.1.1 A fedezeti hozzájárulás alkalmazásának kérdése 
Az alternatív cselekvési lehetőségek egymáshoz viszonyított eredményessége a fedezeti 
hozzájárulás alkalmazásával mérhető. A fedezeti hozzájárulás kifejezi az árutermelő ágazatok 
üzleti nyereség kialakításához való hozzájárulásának mértékét, ezért alkalmazása összhangban 
van a gazdálkodás egyik fő céljával, a jövedelem-maximalizálással.  

Az ágazati fedezeti hozzájárulás az árutermelő ágazat termelési értékének és változó költségének 
a különbsége, mely magában foglalja az árutermelés várható nyereségét és az ágazatra jutó 
állandó költséget. Egységre vetítve kifejezi a tevékenység állandó költség-viselő és az üzleti 
eredményhez való hozzájárulási képességét. Minél magasabb az egy egységre jutó ágazati 
fedezeti hozzájárulás, az eredmény-képzés szempontjából a tevékenység annál kedvezőbb. A 
módszer tehát alapvetően az egyes ágazatok összehasonlítására szolgál és nélkülözhetetlen a 
vállalkozások jövedelemtervéhez, illetve az ágazatok helyettesítésének tervezéshez. 

Végül, a fedezeti hozzájárulás segít a finanszírozási vagy likviditási tervek készítésekor is. A 
finanszírozási terv – mely - időbeni bontásban tartalmazza a vállalkozás befolyó és kifizetésre 
kerülő pénzeszközeit - ideális eszköz az adott gazdaság teljesítményének nyomon követésére. A 
tényleges bevételek és kiadások megállapítása minden hónapban információt nyújt a tervezett cél 
felé tartó út elérésének stádiumairól. A módszer segítségével a folyamatokat hatékonyan lehet 
figyelemmel kísérni, amennyiben a tényleges bevételeket és kifizetéseket összevetjük az 
előzőleg tervezettekkel. Így a tervezetthez képest bekövetkező változások miatt a jövedelemre és 
a fizetőképességre gyakorolt hatások előre jelezhetők. (ATA, 2000). 

 

2.5.1.2 A fenntarthatóság mérése a standard fedezeti hozzájárulás alkalmazásával 
Az ökonómiai értelemben vett üzemméret meghatározása az ún. standard fedezeti hozzájárulás 
(SFH, ang.: Standard Gross Margin) alapján történik. Az SFH egyenlő a tevékenység bruttó 
termelési értéke és a felhasznált változó költségek különbségével. Minden régióban, minden 
növényi és állati termékhez (területegységre, vagy egy állatra vonatkoztatva) egy bizonyos SFH-
értéket rendelnek, amelyet az üzemekből gyűjtött empirikus adatok alapján határoznak meg. Az 
időjárás hatására fellépő hozamingadozások, valamint az input/output árak módosulásai miatt 
keletkező torzítások kiküszöbölése érdekében három év átlagát veszik alapul. Az egységnyi 
méretre vonatkozó értékeket az ágazat méretével megszorozva kapjuk az illető ágazat standard 
fedezeti hozzájárulását, majd ezeket az egész gazdaság szintjén összegezve, megkapjuk az 
ökonómiai üzemméretet jelző SFH-értéket. Tehát az üzemméretet végeredményben a vállalkozás 
átlagos jövedelemtermelő potenciálja fejezi ki (KAPRONCZAI, 1999). 

Egy gazdaság ökonómiai méretét az EU az üzem potenciális jövedelemtermelő kapacitása 
alapján határozta meg, és Európai Méretegységnek (EME-nek) nevezi. A meghatározás szerint 1 
EME 1200 euró standard fedezeti hozzájárulással egyezik meg. 

A termőföld minőségi védelmének, hasznosításának uniós támogatási rendszerében gazdaságilag 
életképes az az üzem, melynek ökonómiai mérete a 2 EME-t meghaladja. 

Adott gazdaság ökonómiai méretének kiszámítása az ágazatok Standard Fedezeti 
Hozzájárulásának (SFH) meghatározásán alapszik és előírt metodikával történik. Az SFH értékét 
úgy számítjuk ki, hogy a tesztüzemi adatok alapján meghatározott fajlagos értéket megszorozzuk 
a gazdaság vetésszerkezete szerinti területi adatokkal (illetőleg a gazdálkodó által tartott 
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állatainak egyedszámával) és a kapott eredményeket összeadjuk. Amennyi az üzemi számított 
SFH-ja nagyobb mint 2 EME, az üzemet gazdaságilag életképesnek tekintik (FVM, 2004). A 15. 
táblázat a tesztüzemi adatok alapján néhány ágazatra meghatározott fajlagos értéket mutat be. 

 

7. táblázat  Néhány mezőgazdasági ágazat SFH-ja 

Megnevezés Mértékegység SFH 
Búza és tönkölybúza Ft/ha 48 615 
Árpa Ft/ha 42 479 
Szemeskukorica Ft/ha 61 786 
Napraforgó Ft/ha 42 194 
Repce és fehérrepce Ft/ha 55 113 
Takarmánynövények Ft/ha 52 018 
Rét és legelő Ft/ha 10 684 
Tejhasznú tehenek Ft/állat 156 895 
Sertés (50 kg és nagyobb súlyú tenyészkoca) Ft/állat 28 569 
Broiler Ft/100 db állat 26 200 

forrás: FVM, 2004 

Fenti táblázat szerint a 2 EUME-nek megfelelő 2400 eurós, vagyis kb. 600 000 Ft. standard 
fedezeti hozzájárulást ma Magyarországon pl. 12,3 hektáron folytatott búzatermesztéssel, vagy 
10,8 ha repce termesztésével, vagy nem egészen 4 db tejelő tehén tartásával, illetve 21 sertés 
hizlalásával lehet előállítani. 

A fedezeti hozzájárulás – elsősorban egyszerűségéből fakadó - nyilvánvaló előnyei ellenére nem 
alkalmas a fenntarthatóság komplex (ökológiai, ökonómiai és szociális) funkcióinak 
számszerűsítésére, hiszen e funkciók közül csak az ökonómiaiakkal foglalkozik és azokkal is 
csak statikusan (adott időpontra vonatkozóan). A Standard FH alkalmazásának hátránya, hogy 
míg az ágazatok versenyeztetésére kiválóan alkalmazható, addig az egész üzem megítélésére 
kevésbé alkalmas. 

2.5.1.3 A helyben előállított hozzáadott érték koncepciója 
A probléma egyik lehetséges megoldására SZAKÁL ÉS LAKI (2001) hívja fel a figyelmet. A 
„helyben előállított hozzáadott érték” koncepciója az (természeti) erőforrás felhasználásának, 
mint ökológiai funkciónak és a foglalkoztatásnak, mint szociális funkciónak a vizsgálatával 
egészíti ki az egyébként megszokott költség-hasznon elemzések körét. Számítása az alábbiak 
szerint történik: 

HHÉ = R – D 
ahol: 

(R) Bevételek: 
− a termékek és szolgáltatások eladásából származó bevételek, 
− támogatások vagy közvetlen kifizetések (környezeti szolgáltatásokért, a természeti 

erőforrások és a tájfunkciók fenntartásáért) 
(D) Levonandó tételek: 

− (ipari) inputok/anyagok (amelyek a gazdaságon kívülről származnak), 
− az állóeszközök értékcsökkenése (amely nem saját erőforrásból származik), 
− a (kereskedelmi bankoktól) kölcsönvett tőke kamata. 
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A hozzáadott értéknek a növelése csupán az olyan lehetőségek kihasználásával valósulhat meg, 
mint: 

− a termékek és szolgáltatások minőségének növelése úgy, hogy belőlük magasabb árat 
lehessen elérni, 

− sokkal környezetbarátabb termelési módok használata (amely ugyancsak növeli a 
termékminőséget), 

− a több környezeti szolgáltatást, környezetvédelmet, tájképfenntartást, kulturális és 
társadalmi szolgáltatás nyújtása a társadalom számára, s ezeket a szolgáltatásokat 
közvetlen támogatásokkal ellentételezni kell, 

− nagyobb mértékű saját, a gazdaságon belül előállított inputot kell használni (pl. 
istállótrágyát műtrágya helyett, biogázt elektromos áram helyett, saját takarmányt ipari 
takarmány helyett stb.). Ilyenkor ezen inputok költségeit nem kell levonni a hozzáadott 
érték kiszámításánál! 

− a meglévő termelési struktúrák diverzifikációja a már meglévő vagy új, magasabb 
hozzáadott értéket előállító termékek felé. 

A mezőgazdaság vidékfejlesztéshez való hozzájárulásának maximalizálásakor a helyben 
előállított hozzáadott érték (HHÉ) mutató tehát alkalmas lehet a gazdálkodás hatékonyságának 
mérésére, hiszen a hozzáadott érték összegének növelése alapul szolgálhat bármely, a termelőnek 
nyújtott kormányzati támogatáshoz (SZAKÁL ÉS LAKI, 2001; LAKI, 2002). 

Az itt felsorolt lehetőségek mindegyikével a gazdaságok egyértelműen a fenntarthatóság felé 
tudnak elmozdulni, s ezzel egyidejűleg a mezőgazdaság is növelhetné hozzájárulását a vidéki 
foglalkoztatáshoz és magához a vidékfejlesztéshez is. 

 

2.5.2 Új irányok az adatgyűjtésekben és statisztikákban 

A Nemzeti Agrár-környezetvédelmi Program eddigi működésével párhuzamosan egyre inkább 
nyilvánvalóvá válik, hogy a többfunkciós mezőgazdálkodás elvárásait megvalósító gazdaságok 
ökológiai és ökonómiai teljesítményeinek értékeléséhez az adatgyűjtések „hagyományos” módjai 
nem elégségesek. E felismerés voltaképpen nem újkeletű, hiszen az EU 96/411/EC számú 
Tanácsi Határozatában (a Mezőgazdasági Statisztikai Technikai Akciótervben) már 
megfogalmazódtak azok az irányelveket, melyek a mezőgazdálkodás diverzifikációjából, 
multifunkciós jellegéből fakadva az adatgyűjtések és statisztikák új irányait jelölték ki. Ennek 
megfelelően, míg a korábbi statisztikai megfigyelések alá vont területek elsősorban ágazati 
jellegűek voltak (hús, gabona, takarmány, zöldség- és gyümölcstermesztés, stb.) addig az új 
vizsgálati területek az állattenyésztési előrejelzések, az agrár-környezetvédelmi indikátorok, a 
mezőgazdasági könyvelés környezetvédelmi vonatkozásai és a vidékfejlesztés kérdései lesznek. 
Felismerték ugyanis, hogy  

− a CAP szerepe a mezőgazdasági piacok szabályozásában csökkeni fog; 
− a tradicionális mezőgazdasági tevékenységek diverzifikációja várható a farmerek 

multifunkcionális tevékenységének kiszélesedésével, melyet a statisztikai 
kimutatásoknak is követniük kell, felölelve a mezőgazdasági termelésen kívüli egyéb 
kiegészítő tevékenységeket is, mint a mezőgazdasági termékek feldolgozása, 
marketingje, vidéki turizmus, erdészeti tevékenység és a tájfenntartás tevékenységei. 

Az üzemek nem-mezőgazdasági funkcióinak számszerűsítésével kapcsolatos igényeket 
kiegészítik az adatok területi lebontásának a javítására tett erőfeszítések.  
A fentebb vázolt felismerések sürgetik az agrár-környezetgazdálkodás terén egy olyan értékelő 
rendszer kialakítását, mely alkalmas a gazdaságok ökológiai és ökonómiai teljesítményeinek a 
nyilvántartására és ennek alapján a gazdaságok minősítésére. A rendszer némiképpen hasonló az 
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EU tagországaiban, de már Magyarországon is működő FADN8 rendszerhez, azonban legalább 
két fontos eltérést is mutat ahhoz képest: 

− Az FADN rendszer alapvető célja a közös agrárpolitika keretében hozott intézkedések 
megalapozása és ellenőrzése. Ennek érdekében a rendszer információkat szolgáltat a 
mezőgazdasági vállalkozások jövedelméről és vagyoni-pénzügyi helyzetéről. Ehhez 
képest az agrárkörnyezeti minősítő rendszerben a gazdaságok ökonómiai értékelése 
mellett legalább ekkora hangsúlyt kap a gazdaságok ökológiai teljesítményeinek a 
nyilvántartása és értékelése is. 

− Másik fontos eltérése a javasolt rendszernek az FADN-hez képest az a törekvés, hogy az 
ökológiai-ökonómiai fenntarthatóság értékelése révén – egyfajta pontrendszer 
bevezetésével – lehetőséget biztosítson arra, hogy az agrár-környezeti kifizetések ne csak 
a felvállalt intézkedések jövedelem-csökkentő hatásait kompenzálják, hanem a 
létrehozott pozitív externáliák honorálása is szerepet kapjon a kompenzáció (ílymódon 
inkább díjazás) mértékének a meghatározásakor. 

 

2.5.3 Agrár-környezeti értékelő rendszerek Európában 

A gazdaságok ökológiai teljesítményének felmérésére és értékelésére vállalkozik a német 
természetvédő szövetség (NABU) ún. természetmérleg módszertana (OPPERMANN, 2003), amely 
mind az aktuális biodiverzitás mind a környezetbarát gazdálkodási gyakorlat felmérésére épít az 
értékeléshez. 

Az aktuális biodiverzitást ún. eredmény-orientált (közvetlen) indikátorokkal méri a tájkép 
struktúra és a fajdiverzitás vonatkozásában, míg a gazdálkodást ún. tevékenység-orientált (a 
környezet szempontjából közvetett) indikátorokkal az általános gazdálkodási gyakorlat és a 
táblákon folyó művelés felmérésével (8. táblázat). 

8. táblázat A természet-mérleg által felmért ökológiai és gazdálkodási adatok 

Biodiverzitás: tájstruktúra  
− tájelemek: sövények, facsoportok, fasorok, kőfalak, mezsgyék, földutak, vizes 

élőhelyek, árkok, árokpartok, tavak, egyéb elemek 
− extenzív területek: szántók műveletlen szegélyei, helyi/ritka fajták termesztése, 

extenzív szántó, vetésforgóba illesztett területpihentetés, extenzív 
szőlő, gyümölcsös, évente legfeljebb egyszer kaszált 
gyepszegélyek, extenzív gyepek 

Biodiverzitás: fajgazdagság  

 gyep legalább 4-6 indikátor fajjal, szántó/szőlő legalább 2, 4, 6 
indikátor fajjal 

 Táblák kezelése 

 N műtrágyával nem kezelt területek 
forrás: Oppermann, 2003 

Az agrár-környezeti intézkedések nyomán keletkező ökológiai kimenetek gazdaság szintű 
értékelésével több európai kutatás is foglalkozik. BRABAND ET AL. (2003) cikkében ezeket a 
kezdeményezéséket gyűjti össze: 5 országban zajló 7 kutatást értékel (9. táblázat). 

                                                 
8 FADN (ang: Farm Accountancy Data Network): tesztüzemi rendszer 
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9. táblázat Gazdaság szintű agrár-környezetvédelmi felmérő és értékelő rendszerek 
Európában 
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vizsgált gazdaságok száma 1800 100 8 16 300 20 22 
indikátorok száma 9 22 10 42 16   
Célok        

Felmérés X X X X X X X 
Értékelés X X X X - - - 
AKP díjazás X - - - - - - 
döntéstámogatás - - - - - X - 
gazdálkodási rendszer 
fenntarthatóságának értékelése - X - - X - - 

gyakorlati tanácsadó a 
természetvédelem gazdálkodásba 
való integrálásához - - X X - - - 

értékmérő eszköz, a biodiverzitás 
és természetvédelem tudatosítása 
a gazdákban - - - - - - X 

értékelés szintje        
gazdaság X X X X X - X 
tábla X - X x - - x 

felmérés        
abiotikus elemek X X x X X X - 
biotikus elemek X x X X x x X 

forrás: saját, Braband et al., 2003 alapján 

Az osztrák ún. Ökopont rendszer, az Európai Bizottság által elismert agrár-környezetvédelmi 
célprogram mintegy 1800 gazdaság részvételével, 9 környezetvédelmi indikátor alapján méri 
egy-egy gazdaság környezetgazdálkodási teljesítési szintjét. Az értékelés alapján elért ökopontok 
száma képezi az agrár-környezeti kifizetés mértékének meghatározását. Ezen keresztül a 
gazdálkodás környezeti teljesítmény-orientáltságát biztosítják. 

A thüringiai állami mezőgazdasági intézet által kifejlesztett német KUL (Kriterien 
umweltverträglicher Landbewirtschaftung, környezetbarát gazdálkodási kritériumrendszer) 5 
kategóriában 22 kritériummal és kritériumonként részletes értékelési skálával dolgozik. A 
módszert mintegy 100 gazdaságban tesztelték már. 

A Frieben által kidolgozott másik német rendszer 10 kritériummal és komplex indikátorokkal 
értékel biogazdaságokat. A hangsúlyt a természetvédelmi szempontok biogazdálkodási 
gyakorlatba való integrálására helyezi ez a módszer. 

A dél-nyugat Németországban kipróbált „természetmérleg módszer” (Naturbilanz) 42 
kritériummal értékeli a gazdaságot és igyekszik meggyőzni a gazdát a természetvédelmi 
szempontok figyelembe vételére. 

A francia Solagro 16 indikátor segítségével értékeli a mezőgazdaság hozzájárulását a 
környezetvédelemhez. 
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A holland „biodiverzitás mérőpont” rendszer pedig a gazdaság szintű bio-erőforrások 
állapotának értékelését célozza könnyen felismerhető indikátorfajokkal, amelyet a gazdák maguk 
is el tudnak végezni. 

BRABAND ET AL. (2003) a gazdaság szintű agrár-környezeti értékelő rendszerekkel szemben 
támasztott követelményeket a következőképpen foglalja össze: 

− a mezőgazdaságnak mind az abiotikus mind a biotikus környezetre gyakorolt hatását 
elemezze, 

− az alkalmazott indikátorok jól tükrözzék az abiotikus és a biotikus környezet állapotát a 
gazdaság szintjén, 

− az értékelő rendszer használata ne legyen túl bonyolult és költséges, 
− a módszer könnyen legyen adaptálható eltérő gazdálkodási rendszer vagy eltérő földrajzi 

térség esetén, 
− a regionális és helyi eltéréseket figyelembevevő célok és reális megvalósítási 

követelmények kitűzése, 
− áttekinthető működést tesz lehetővé főként az értékeléskor, 
− a módszer / eszköz figyelembe kell vegye a mezőgazdaság-politikai szabályozást, ezért 

lehetővé kell tegye az ellenőrzést. 
Az elemző rendszerek értékelése alapján megállapítja, hogy a gazdaság szintű agrár-környezeti 
teljesítmény értékeléséhez a tevékenység-orientált (közvetett) és a környezeti eredmény-orientált 
(közvetlen) indikátorok használata egyaránt szükséges. Ez utóbbiak mérése általában nehézkes 
és költséges, ezért arra is felhívja a figyelmet, hogy minél több környezeti eredmény-orientált 
indikátor szerepel az értékelő rendszerben annál időigényesebb és költségesebb maga az 
értékelési folyamat. A tevékenység-orientált indikátorok viszont kevésbé alkalmasak a gazdaság 
környezete ökológiai állapotának jellemzésére. A termesztett növények diverzitásának vagy a 
táblaméretnek mint indikátorok ugyan van közvetett kapcsolata a biotikus természeti 
erőforrásokkal, azonban közvetlenül nem alkalmazhatók azok értékelésére. Az élővilág/faj 
indikátor rendszerek használata nagyon értékes lehet, ha az nem túl bonyolult; könnyen 
felismerhető és azonosítható fajokat tartalmaz és könnyen adaptálható az eltérő régiókban. 

A fentiek alapján az eredmény- és tevékenység indikátorok helyét, szerepét a környezetbarát 
mezőgazdálkodás értékelésében a 10. ábrán foglaltam össze. 

 

környezeti értékelés 

Eredmény 
indikátorok Tevékenység 

indikátorok
tervezés 

környezeti állapot gazdálkodás 

10. ábra  Az eredmény- és tevékenység indikátorok helye, szerepe a környezetbarát 
mezőgazdálkodás értékelésében 

A továbbiakban röviden bemutatom az osztrák „Ökopunkte Niederösterreich” elnevezésű regionális 
programot, mely a fentiekhez hasonló elveket és célokat fogalmaz meg. Az Ökopunkt rendszer a 
gazdálkodás ökológiai teljesítményeinek érékelését valósítja meg, amelyet azért tartok fontosnak 
ismertetni, mert lényeges adalékokkal szolgál a hasonló célú tervezési rendszer kialakításához. 
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Nyilvánvaló ugyanis, hogy amennyiben a tervezés során nem fordítunk kellő figyelmet az ökológiai 
szempontokra, akkor azok a gazdálkodás során is mellőzésre kerülhetnek, ennélogva értékelésük is 
nehézségekbe ütközhet. Fontos tehát a tervezés során figyelmet szentelni az értékelés szempontjaira is. 

2.5.4 Az Alsó-ausztriai ökopont rendszer felépítése  

Az alsó-ausztriai ökopont rendszer (Ökopunkte Niederösterreich) egy regionális program az 
osztrák agrár-környezetvédelmi program (ÖPUL) keretein belül. Egy mezőgazdasági üzem 
ökopontjait az üzem területén folytatott gazdálkodás, valamint az ehhez kapcsolódó tájelemek 
használatának értékelésével állapítják meg. A környezetkímélő mezőgazdálkodásból valamint a 
tájelemek használatából adódó pontokat összeadják. Ökopont alapvetően csak akkor adható, ha a 
gazdálkodó által végzett tevékenység pozitív hatással van a környezetre. Az összesített 
ökopontokat végül átszámolják a kifizetendő támogatás összegére. 

A gazdák számára önkéntesen felvállalható program elsősorban az extenzív gazdálkodást 
folytató mezőgazdasági üzemeket támogatja, amelyben minden alsó-ausztriai mezőgazdasági 
üzem részt vehet, amennyiben megfelel a környezetbarát gazdálkodás alapfeltételeinek.  

Valamennyi a programban résztvevő üzem esetében ökopontot az intézkedésekben való részvétel 
és azoknak a környezetre gyakorolt hatása alapján lehet kapni. A program végén az elért 
pontokat összeadják és kiszámítják, hogy mekkora támogatásra jogosult az adott mezőgazdasági 
üzem. A hektáronkénti támogatás felső határa szántóföld esetében 464 €, gyepeknél 590 €, míg 
állandó kultúrák esetében 881 €. 

A pontszámításkor figyelembe vett tényezőket, a ponthatárokat és a támogatás mértékét a 10. 
táblázatban mutatom be. 

10. táblázat Tényezők, ponthatárok és a támogatás mértéke az Ökopont rendszerben 
 Pontok Euró 
Szántó   

Vetésforgó 0 - +7 0 –  86 
Talajborítás 0 - +7 0 –  86 
A trágyázás intenzitása -9 - +6 -110 –  73 
A trágya típusa és a kijuttatás módja -6 - +7 -73 –  86 
Táblaméret 0 - +5 0 –  61 
Növényvédő szerek kibocsátása -7 - 0 -86 –    0 
Tájelemek 0 - 30 0 – 367 

Állandó kultúrák   
Vetésforgó 0 - +7 0 – 171 
Talajborítás 0 - +7 0 – 220 
A trágyázás intenzitása -9 - +6 -220 – 147 
A trágya típusa és a kijuttatás módja -6 - +7 -147 – 122 
Táblaméret 0 - +5 0 – 122 
Növényvédő szerek kibocsátása -7 - 0 -171 –    0 
Tájelemek 0 - 30 0 – 734 

Gyep (rét, legelő)   
Kaszálás/feltörés 0 - +6 0 –   73 
A trágyázás intenzitása -6 - +8 -73 –   98 
A trágya típusa és a kijuttatás módja -6 - +5 -73 –   61 
A legelők élettartama 0 - +5 0 –   61 
Növényvédő szerek kibocsátása -7 - 0 -86 –     0 
Tájelemek 0 - 30 0 – 367 

Forrás: www.okopunkte.at 
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Az Ökopont program pontozási sajátosságait az alábbiakban foglalom össze: 

− A programba belépő üzemnek hektáronként minimum 17 pontot kell elérni (ez az üzem 
teljes területére vonatkozik), és ez a ponthatár a támogatás egyetlen évében sem 
csökkenhet 17 alá. 

− A trágyázás intenzitásának határa átlagosan 0 pont/ha. Ennél alacsonyabb ponthatár a 
támogatás egyetlen évében sem megengedett. (A közelmúltban a belépési ponthatárt 17-
ről 13 pont/ha-ra, a trágyázás intenzitásának határát 0-ról –1 pont/ha-ra csökkentették 
azért, hogy a programban több üzem vehessen részt.) 

− A növényvédő szerek alkalmazását illetően a következő minimum határértékek 
érvényesek: 

o 2 pont/ha szántón és gyepterületen, 
o 5 pont/ha állandó kultúráknál. 

Ezek az értékek szántó esetében évi két permetezést jelentenek, gyepterület esetében 
pedig 5 év alatt kettőt. 

− A vállalt kötelezettségeket 5 évig be kell tartani, az ötödik év végén összeszámolják az 
elért pontokat. Amennyiben a belépési ponthatárhoz képest legalább 15 %-os visszaesést 
tapasztalnak, úgy az addig kifizetett támogatás 10 –30 %-át vissza kell fizetni. 

A támogatás feltételei szigorúak, és megkövetelik az üzemektől, hogy azok extenzív és 
környezetkímélő gazdálkodást folytassanak. Minden olyan mezőgazdasági üzem, amely a 
belépési feltételeknek megfelel, részt vehet a programban. 

Az Ökopont program működését szemléltető példát a 10.2. mellékletben helyeztem el. 

 

Magyarországon a környezetgazdálkodási intézkedésekhez egyenlőre még nem készült 
megfigyelő-visszajelző rendszer. Jövőbeli kutatási feladat – az imént bemutatott osztrák ökopont 
rendszerhez hasonló, de - a magyar sajátosságokat figyelembe vevő, az ökológiai teljesítmény 
mérésére alkalmas monitoring rendszer kidolgozása, amely információt szállíthat a Nemzeti 
Vidékfejlesztési Terv agrár-környezetgazdálkodási intézkedéseihez kapcsolódó célprogramok 
hatásosságáról, azaz arról, hogy a gazdaságokban az egyes intézkedéseknek, célprogramoknak 
milyen hatása van az élővilágra, tájra, a termelési alapokra (talaj, víz, stb.).  
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3. A SAJÁT FEJLESZTÉSEK MÓDSZERTANI ALAPJAI 

Az üzemi szintű környezetgazdálkodás megvalósításában, így a tervezésben is feltétlenül 
követendő a fokozatosság elve. Eszerint először a mindennapi gazdálkodási tevékenység 
környezetre közvetlen negatív hatásai (környezeti problémák) kezelendők, és csak miután a 
gazdálkodás minden területén elértünk egy minimum környezetvédelmi szintet (ehhez ad kellő 
útmutatást a Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot, valamint a Helyes Gazdálkodási 
Gyakorlat szabályrendszere) gondolkodhatunk el a pozitív, környezetfejlesztési akciók (pl. új 
tájelem/élőhely létrehozása) tervezésén. 

A következőkben ennek a folyamatnak az első részében érintett, a mezőgazdaság által okozott 
általános környezeti problémák „tervezhetőségi” vonatkozásait tekintem át. A – 10.3. 
mellékletben elhelyezett – táblázatokban környezeti elemenként (talaj, víz, levegő, bio- és 
tájdiverzitás) csoportosítottam a legfontosabb környezeti problémákat, azok okát, befolyásoló 
tényezőit és eredményét. Ezt követően értékeltem, hogy az adott környezeti probléma a tervezés 
mely részletében (tervtípus) szerepelhet és ott hogyan vehető figyelembe.  

Mindezek eredményeként összefoglalható, hogy az egyes tervtípusokkal szemben végső soron 
milyen környezetvédelmi elvárásokat támasztunk, tehát az egyes tervtípusoknak mely 
környezetvédelmi kérdésekre kell tudnia választ adni. A szintézis eredményét a 11. táblázatban 
mutatom be. 

11. táblázat  A környezeti problémák kezelhetősége a különböző tervtípusokban 
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területfelhasználási terv X X X X X   X X X X 
talajvédelmi terv X X X X X X X X    
vetésváltási terv X  X X    X X   
tápanyaggazdálkodási terv   X X X  X   X  
növényvédelmi terv      X X  X   
öntözési terv X X X   X  X    
termesztéstechnológiai terv            
legeltetési terv X         X X 
természetvédelmi terv         X X X 

 

A 12. táblázat szemlélteti a tervtípusok hozzájárulását a természeti erőforrások megőrzéséhez. 
Ezek alapján megfogalmazható az egyes tervtípusok célja és a velük szemben támasztott 
követelmények. 
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12. táblázat A különböző tervtípusok természeti erőforrások megőrzésére irányuló célkitűzései 
  

talaj      víz levegő biodiverzitás táj rövid távú
mezőgazdasági cél 

hosszú távú 
mezőgazdasági 
cél 

területfelhasználási 
terv 

racionalizált 
talajhasználat 

racionalizált 
területhasználat

  racionalizált 
területhasználat 

racionalizált 
területhasználat

racionalizált 
talajhasználat 

racionalizált 
területhasználat 

talajvédelmi terv kisebb erózió, 
javuló 
talajvédelem 

csökkenő 
szedimentáció, 
vízszennyezés 

  környező 
élőhelyek 
megtartása 

tájdiverzitás 
elősegítése 

stabilabb felszín, 
stabilizált vízparti 
sávok 

talajminőség és 
mennyiség 
fenntartása 

vetésváltási terv változatosabb 
növényszerkezet, 
javuló talajélet 

csökkenő 
szennyezés 

  változatosabb  
élőhelyek 

tájdiverzitás 
elősegítése 

  talajszerkezet 
és -
termékenység 
fenntartása 

tápanyaggazdálkodási 
terv 

racionalizált 
tápanyag-
felhasználás 

kevesebb 
vízszennyezés 

kevesebb 
levegő-
szennyezés 

élőhelyek 
terhelésének 
csökkenése 

  hatékonyabb 
tápanyag-
felhasználás 

talajszerkezet 
és -
termékenység 
fenntartása 

növényvédelmi terv csökkenő 
szennyezés 

csökkenő 
szennyezés 

kevesebb 
levegő-
szennyezés 

élőhelyek 
terhelésének 
csökkenése 

  hatékonyabb 
vegyszerfelhasználás

  

öntözési terv kisebb erózió, 
racionalizált 
vízfelhasználás 

kisebb 
szedimentáció 
racionalizált 
vízfelhasználás 

  élőhelyek 
terhelésének 
csökkenése 

  hatékonyabb 
vízfelhasználás 

  

termesztéstechnológiai 
terv 

racionalizált 
talajhasználat 

csökkenő 
szennyezés 

csökkenő 
szennyezés 

élőhelyek 
terhelésének 
csökkenése 

tájdiverzitás 
elősegítése 

hatékonyabb 
termesztés 

  

legeltetési terv racionalizált 
területhasználat 

csökkenő 
szennyezés 

csökkenő 
szennyezés 

változatosabb  
élőhelyek 

tájdiverzitás 
elősegítése 

racionalizált 
területhasználat 

  

természetvédelmi terv racionalizált 
területhasználat 

csökkenő 
szennyezés 

  változatosabb  
élőhelyek 

tájdiverzitás 
elősegítése 

racionalizált 
területhasználat 

  

 

 



 

Az értékelés alapján elmondható, hogy a területfelhasználási terv célja egyrészt a 
területhasználati típusok (szántó, legelő, stb.) térbeli lehatárolása, a domborzat, kitettség és 
talajtípusok figyelembevételével az erózióveszélyes lejtésű és vagy talajú területek térbeli 
lehatárolása, a talajsavanyodás által érintett vagy potenciális területek térbeli lehatárolása és ezek 
alapján a használatok intenzitásának meghatározása (növénytermesztés helyszíneinek kijelölése, 
növényelhelyezés az erózióveszély figyelembevételével, öntözni kívánt területek lehatárolása, 
gyepterületek lehatárolása, élőhely-létesítés potenciális területeinek kijelölése). A 
területfelhasználási terv ezáltal segít azonosítani a következő környezeti problémák potenciális 
helyszíneit: erózió, tápanyag- és szervesanyag veszteség, talajsavanyodás, peszticid szennyezés, 
nehézfém szennyezés, öntözés, szedimentáció, peszticid és tápanyag evaporáció, élőhelyek és 
táblaszegélyek megszűnése, fajdiverzitás csökkenését eredményező túlzott tápanyag és 
vegyszerhasználat, túllegeltetés, alullegeltetés, tájelemek eltávolítása. 

 

A vetésváltási terv kialakítása a területfelhasználási tervre épül és ezek alapján figyelemmel van 
a következő szempontokra: 

− talajvédő vetésszerkezet kialakítása, 
− az adottságoknak megfelelő növények kiválasztása, 
− az adottságoknak megfelelő rezisztens növények kiválasztása, 
− öntözni kívánt növények, fajtaválasztás. 

 

A tápanyaggazdálkodási tervvel szemben támasztott környezetvédelmi megfontolások a 
következők: 

− a növény és az adottságok figyelembevételével kalkulált tápanyagigény, 
− az alkalmazott műtrágya típusának, a összetételének figyelembevétele (nehézfém-

szennyezés elkerülése). 
 

A termesztéstechnológiai terv az előző tervtípusokra épít, továbbá szükség szerint figyelembe 
veszi a következő környezetvédelmi szempontokat is: 

− talajvédő földművelési technológia, 
− talajkímélő gépek alkalmazása, 
− az adottságoknak megfelelő növénytermesztési technológia összeállítása, 
− megfelelő tápanyag és szervestrágya , 
− meszezés mennyiségének, módjának, időpontjának meghatározása kijuttatási mód és 

időpont a növény és az adottságok figyelembevételével, 
− megelőző agrotechnika és növényvédelem, 
− termesztéstechnológia kialakítása az öntözés figyelembevételével, 
− az adottságoknak megfelelő növénytermesztési technológia összeállítása, 
− tápanyag kijuttatási mód és időpont a növény és az adottságok figyelembevételével, 
− megelőző agrotechnika és növényvédelem, 
− élőhelyek és tájelemek: kímélő puffersáv hagyása. 

 

Öntözéses termesztéskor az öntözési tervben figyelembe kell venni az alábbi szempontokat: 
− talajvédő öntözéstechnológia, 
− az öntözés módjának, idejének, mennyiségének meghatározása a más célú vízhasználatok 

korlátozásának, a tápanyag-kimosódás és vízszennyezés elkerülésére, 
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A növényvédelmi terv környezetvédelmi szempontjai a következők: 

− a növény és az adottságok figyelembevételével kalkulált vegyszerigény, 
− az alkalmazott vegyszer típusának, a hatóanyagának figyelembevétele (nehézfém-

szennyezés), 
 

Az állattartás technológiai tervében kezelendő az állattartásból eredő légszennyezés (szag és 
tápanyag evaporáció) a helyes trágyatárolás meghatározásán keresztül. 

 

Helyes legeltetési tervvel (és végrehajtásával) elkerülhető a felszíni lefolyással okozott 
tápanyagszennyezés, a légszennyezés, valamint a túl- vagy alullegeltetés okozta diverzitás 
csökkenés a tájban és az élővilágban. Figyelembe veendő szempontok: állatlétszám, legeltetés 
módja, időszaka, várható trágyaterhelés. 

 

A természetvédelmi terv különféle szempontjai a hagyományos agronómiai tervezésbe jól 
beilleszthetők. A természetvédelmi tervben kifejtésre kerülő és figyelembe veendő szempontok a 
következők:  

− talajvédő táblaszegély kezelés 
− gyepterület karbantartási munkái 
− táblaszegély/vízparti szegély: trágyázás és vegyszermentes puffersáv 
− élőhely fenntartás, -létesítés tevékenységei. 

 

Az üzemterv ebben a felfogásban tehát olyan dokumentum, amely a gazdaság természeti 
erőforrásaira és környezetére vonatkozó információk segítségével igyekszik egyfajta 
„útmutatóul” szolgálni a tekintetben, hogy a mindennapi gazdálkodási gyakorlatba miképpen 
építhetők be a környezetvédelmi aspektusok.  
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4. EREDMÉNYEK  

E fejezetben ismertetem azokat a vizsgálatokat, fejlesztéseket, melyeket a „környezet-orientált” 
üzemtervezési és üzemi nyilvántartási módszerek megvalósítása érdekében végeztem el. A 
vizsgálatokkal végső soron arra kerestem választ, hogy miképpen alakítható ki olyan 
üzemtervezési és üzemi nyilvántartási rendszer, mely alkalmas az e rendszerekkel szemben 
támasztott újszerű – elsősorban a környezeti szempontok egyre erősebb szerepéből származó – 
elvárásoknak való megfelelés mellett a különböző szintű (gazdálkodói, kormányzati) 
adatigények kielégítésére is. 

Először bemutatom az üzemtervek tartalmi elemeit, amelyeket a Nemzeti Agrár-
környezetvédelmi Program induló évének célprogramjaihoz alakítottam ki. Ezt követően a 
tartalmi elemek gyakorlatba ültetésével leírom az üzemtervező lapok szerkezetét és használatát. 
Az így kifejlesztett agrár-környezetvédelmi üzemtervező módszert az Érzékeny Természeti 
Területek célprogram keretében több mint száz gazdaságban próbáltuk ki. Az így szerzett 
tapasztalatokra és megfigyelésekre a harmadik alfejezetben térek ki. Elkészítettem az 
üzemtervezési rendszer táblázatkezelő programos verzióját és internetes információs 
informatikai támogatását. E fejezet végén ezek bemutatására kerül sor. 

4.1. AZ AGRÁR-KÖRNYEZETI ÜZEMTERVEZÉS RENDSZERÉNEK TARTALMI ELEMEI 

A Nemzeti Agrár-környezetvédelmi Program általános feltételrendszerében kötelező elemként 
szerepel a vállalt agrár-környezetvédelmi intézkedésekről 5 évre érvényes agrár-
környezetgazdálkodási terv készítése. 

A 2002. évi NAKP célprogramjaihoz alakítottam ki agrárkörnyezeti üzemterv készítő rendszert. 
E rendszer segítségével előállított üzemtervek az alábbi fő szerkezettel rendelkeztek: 

− a gazdaság és a programba bevitt táblák jelenlegi helyzetének, állapotának értékelése 
(helyzetértékelés); 

− az egyes célprogramok konkrét tervei, melyeket táblánkénti részletezettséggel és 5 évre 
előre kell elkészíteni. A programba be nem vitt, de a gazdaság részét képező területek 
gazdálkodását elegendő ágazati (növénykultúra) szinten, de szintén 5 éves időtartamra 
megtervezni. 

A „Helyzetértékelés” a gazdálkodás fizikai és környezeti-természeti „infrastruktúrájának” 
feltérképezését szolgálta az alábbi tényezők figyelembevételével:  

A gazdaság általános adatai 
− a gazdaság azonosítói (szerződés száma, név, cím, telefon, fax, képviselő neve); 
− a gazdaság múltja, kialakulásának körülményei (szöveges ismertetés); 
− a gazdaság környezeti paraméterei (agroökológiai körzet, klíma körzet, meteorológiai 

állomás, kistáj kataszteri besorolás); 
− a gazdaság területhasználata (saját és bérelt bontásban a szántó, termőképes gyep, 

talajvédő gyep, szőlő, kert, gyümölcsös, nádas, erdő, halastó és a művelés alól kivett 
terület nagysága hektárban); 

− a gazdaság gépparkja (saját és bérelhető bontásban a következő eszközök típusa és 
mennyisége: erőgép, eke, tárcsa, lazító, kombinátor, kultivátor, henger, szervestrágyázó, 
műtrágyaszóró, vetőgép, permetező, betakarítógép, szárzúzó, kaszáló, rendkezelő, bálázó, 
szállítóeszköz) ; 

− a növénytermesztés szerkezete (5 évre visszamenőleg, éves bontásban a gazdaságban 
termesztett növények területe); 
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− az állattenyésztés szerkezete (5 évre visszamenőleg, éves bontásban a gazdaságban 

tenyésztett/tartott állatok mennyisége, fajta és korcsoporti részletezettséggel); 
− az egyéb (pl. feldolgozó, idegenforgalmi, stb.) tevékenységek bemutatása (szöveges 

ismertetés); 
− a gazdaság épületei és egyéb ingatlanai (épületek megnevezése, mérete, kapacitása, 

állapota); 
− a gazdaság munkaerő és menedzsment helyzete (az állandó és ideiglenesen 

foglalkoztatottak száma, a szakképzettség színvonala, az irányítás módja); 
− a gazdaság árbevétel és költség adatai (a regisztrációs adatszolgáltatásnak megfelelően). 

A programba bevitt táblák adatai 
− az agrárkörnyezeti programba bevitt területek (táblák) azonosítása (a mellékelt 

táblaazonosító lap szerint); 
− a tábla környezeti jellemzői (fizikai talajféleség, genetikus talajtípus, domborzati 

kategória, erózió mértéke, talajvíz mélysége, aranykorona érték); 
− utolsó talajvizsgálat eredményei és az ellátottság szintje* (mintavétel éve, 

humusztartalom, Al-P2O5, (mg/kg), Al-K2O (mg/kg) CaCO3 (%), Kötöttség (KA), Összes 
só (%), Hidrolitos aciditás (Y1), pH); 

− termesztési adatok (5 évre visszamenőleg, éves bontásban: termesztett növények, 
hozamok, szervestárgya felhasználás, műtrágya – N, P, K – felhasználás). 

Az eltérő célprogramok követelményeinek megfelelően az üzemtervekben speciális tartalmi 
követelményeket is megfogalmaztam, melyek listáját célprogramonként a 10.4. mellékletben 
helyeztem el. 

A 2002. évi végrehajtási gyakorlat kétféle agrár-környezeti üzemtervet különböztetett meg: az 
egyik az ún. egyszerű üzemterv, melyet a gazdák az ’Extenzív szántó’ célprogramba történő 
jelentkezés esetén az agrár-környezetvédelmi szerződés mellékleteként töltöttek ki. A 
biogazdálkodási célprogramhoz nem írtak elő külön üzemterv készítési kötelezettséget, mert a 
bio minősítési ellenőrzési rendszerben használt tervek kellő tájékoztatást adnak a vállalt 
intézkedések végrehajtásának elképzeléseiről. A többi célprogramban azonban részletes 
üzemtervet kellett készíteni. A minisztérium célprogramonként ugyan felsorolás szerűen 
megadja, hogy a tervnek milyen részletekre kell kiterjednie, azonban – a más országok 
gyakorlatától eltérően - a tervkészítést részleteiben segítő útmutatót és űrlapsort nem adott ki. 

4.2. A NAKP ÜZEMTERVEINEK FELÉPÍTÉSE 

A következőkben bemutatom az üzemtervek tartalmi elemeit, amelyeket a Nemzeti Agrár-
környezetvédelmi Program induló évének célprogramjaihoz alakítottam ki.  

A 10.5. mellékletben elhelyezett űrlapsornak négy fő része van:  
− az első rész az üzemtervet összefogó borítólap (főlap), amelynek első oldalán a gazdaság 

azonosítása történik; a hátsó borítólapon pedig az üzemterv hitelesítése; 
− a második rész a gazdaság egészéről kér be alapinformációkat és adatokat 

(területhasználat, környezeti paraméterek, géppark, növénytermesztés és állattartás 
szerkezete, épületek, foglalkoztatottak, a gazdaság múltja, kialakulásának körülményei), 
(’I.’ jelű űrlap) 

− a harmadik rész a felvállalt célprogramba bevitt területek azonosításával (terület-
kimutatás és térképi bejelölés), azok környezeti jellemzőivel, a táblák előéletével (‘II/01, 
II/02.’ jelű űrlapok), valamint a programba bevitt területek vetéstervével és vetésforgó 
tervével (‘II/03, II/04.’ jelű űrlapok) foglalkozik. 

− a negyedik rész a program specifikus űrlapokat (‘III.’ jelű űrlapsor), tartalmazza. 
A következőkben részletesen bemutatom az egyes űrlapokat. 
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Főlap 
A Főlap, az üzemterv első borítólapja, amelyen a gazdaság azonosítása történik meg. Két fő 
kérdéscsoportot kell megválaszolni a gazdálkodónak: 

A gazdaság azonosítói részben fel kell tüntetni az alábbiakat: 
− a gazdálkodó szervezet/személy neve; 
− a gazdálkodó szervezet/személy levelezési címe: irányítószám, településnév, utca, 

házszám sorrendben; 
− a gazdálkodó szervezet/személy jogi státusza (jogi személyiség nélküli gazdasági 

társulás, őstermelő, egyéni vállalkozó, stb.); 
− gazdálkodó szervezetek esetén az agrár-környezeti ügyek vitelével foglalkozó képviselő 

nevét, valamint  
− fax, telefon és elektronikus levelezési (e-mail) elérhetőségeit; 
− a gazdálkodó szervezettel/személlyel kötött NAKP szerződés száma, és 
− az FVM regisztrációs számát. 

Az üzemterv tartalma c. részben a fehéren hagyott rubrikákban fel kell tüntetni, hogy a főlapon 
kívül melyik részletező űrlapból hány darabot töltött ki a gazdálkodó. 

Az extenzív halgazdálkodás célprogramban résztvevő gazdaságok esetén az Általános űrlapok 
közül a II/3 és II/4 űrlapokat nem kell kitölteni. 

A tervező űrlapok közötti könnyebb eligazodás érdekében a gazda a Főlap második oldalán a 
különféle űrlaptípusok megnevezéséről és kódjáról kaphat tájékoztatást (13. táblázat).  

13. táblázat Az űrlaptípusok megnevezése 
Űrlap típusok megnevezése: Kitöltendő 
I. Általános helyzetértékelés 1-4. G 
II/01 Táblaazonosító lap 1-2. T 
II/02 A táblák helyszínrajzainak összefoglaló táblázata G 
II/03 Vetésterv G 
II/04 Vetésforgó terv G 
III/01 Integrált gyümölcstermesztés célprogram borítólap T 
III/02A ÉTT célprogram: a gyepterület adatai és gyepgazdálkodási terv T 
III/02B ÉTT célprogram: legelőgazdálkodási terv G 
III/03 Tápanyaggazdálkodási terv T 
III/04 Termesztéstechnológiai lap N 
III/05 Integrált gyümölcstermesztés: növényvédelmi technológia terv T 
III/06 Vizes élőhely célprogram: extenzív halgazdálkodás 1-4 T 
III/07 ÉTT célprogram: speciális termesztéstechnológiai lap ’A’ – szántók N 
III/08 ÉTT célprogram: speciális termesztéstechnológiai lap ’B’ – gyepek N 
III/09 ÉTT célprogram: üzemi természetvédelmi terv 1-2. T 
III/10 Fedezeti hozzájárulás számítása N 

Az űrlapok felsorolása mellett a ’Kitöltendő’ oszlopban található, hogy az adott űrlaptípusból  
− G - gazdaságonként egy űrlap töltendő ki ,  
− N - növényenként egy űrlap töltendő ki, vagy 
− T - táblánként egy űrlap töltendő ki. 

A gazdaság szintjén kell elkészíteni a gazdaság általános helyzetértékelését, a táblák 
helyszínrajzainak összefoglaló táblázatát, a gazdaság vetéstervét és vetésforgó tervét, valamint 
ÉTT gyepgazdálkodási és azon belül legeltetési programban való részvétel esetén a 
legelőgazdálkodási tervet. 

A táblánként kell készíteni táblaazonosító lapot, a Vizes élőhely célprogramon kívül a többi 
célprogram esetében tápanyaggazdálkodási tervet, illetve az Integrált gyümölcstermesztési 
célprogramban résztvevő táblákra növényvédelmi technológiai tervet, az ÉTT célprogramban 
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üzemi természetvédelmi tervet. A vizes élőhely célprogramban tavanként kell elkészíteni a 
célprogramra vonatkozó speciális lapokat. 

A növényenként elkészítendő űrlapok létrehozását az indokolja, hogy az üzemterv az agrár-
környezetgazdálkodási programban való részvétel időtartamára, vagyis jelenleg 5 évre 
készítendő. Az öt éves vetésforgó tervnek megfelelően a termesztéstechnológiai lapok táblákra 
bontott elkészítése sok tábla esetén vaskos üzemtervet eredményezne és kevésbé lenne átlátható. 
Mivel adott növény termesztéstechnológiája általában nem tér el jelentősen a célprogramba 
bevont területeken, ezért praktikusabb néhány űrlap esetében a növényenkénti kitöltés.  

Az oldal második része tájékoztat, hogy melyik célprogramban mely űrlaptípusokból kell 
kitölteni (14. táblázat). 

14. táblázat A specifikus űrlapok megnevezése és kapcsolata a célprogramokkal 
űrlap Program specifikus űrlapok 
kódja megnevezése talajvédő 

gazdálkodás 
integrált 
zöldség 

integrált 
gyümölcs 

extenzív 
halgazd. 

ÉTT 
szántó 

ÉTT 
gyep 

III/01 Általános helyzetértékelés   X    
III/02A Gyepgazdálkodási terv      X 
III/02B Legelőgazdálkodási terv      X 
III/03 Tápanyaggazdálkodási terv X X X  X X 
III/04 Termesztés technológiai terv X X X  X X 
III/05 Integrált gyümölcstermesztés   X    
III/06 Extenzív halgazdálkodás terv    X   
III/07 ÉTT speciális 

termesztéstechnológiai lap 
    X  

III/08 ÉTT speciális 
termesztéstechnológiai lap 

     X 

III/09 Üzemi természetvédelmi terv     X X 
III/10 Fedezeti hozzájárulás 

számítása 
X X X  X X 

 

I.  Általános helyzetértékelés 
Az „általános helyzetértékelés” űrlapcsoport egy négy oldalas dokumentum, melynek célja, hogy 
a programban részt vevő gazdaságról alapadatokat gyűjtsön be, tájékoztatva a program 
működtetőit a program iránt érdeklődő/bejelentkező gazdaságok gazdálkodási, infrastrukturális 
körülményeiről. Az itt szereplő, elsősorban gazdálkodási adatok - az adatvédelmi törvény 
figyelembe vételével - egyrészt statisztikai kimutatásokhoz szolgáltatnak alapadattal, másrészt a 
gazdálkodáshoz kívánnak értékes adalékkal szolgálni. 

Az első oldalon a gazdaság azonosítását követően a gazdaság területhasználata c. részben kértem 
részletezni a gazdaság összterületére vonatkozó területhasználatot művelési áganként saját terület 
és bérelt terület bontásban. 

A gazdaság környezeti paraméterei c. részben a kódszótárból ki kell keresni a gazdaság területi 
elhelyezkedésének megfelelő agroökológiai körzetet, klíma körzetet, és a legközelebb eső 
meteorológiai állomás helyét.  

A gazdaság gépparkja c. blokk a gazdaság saját tulajdonú és bérelt eszközeit tekinti át (darab és 
típus szerint). A bérelt rubrikában I –igen vagy N - nem jelöléssel kell ellátni azon eszközöket, 
amelyeket a gazdaság bérbe vesz vagy vele végzett műveletet szolgáltatásként veszi igénybe. 

A második oldalon a növénytermesztés szerkezete c. részbe 5 évre visszamenőleg, éves 
bontásban kell bevezetni a gazdaságban termesztett növényfajokról és azok termesztési 
területéről (11. ábra). 
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81. ábra  A növénytermesztés szerkezete 

Az állattenyésztés szerkezete c. részben 5 évre visszamenőleg kell felsorolni a gazdaságban 
tartott állatfajokat. Amennyiben nem áll rendelkezésre ilyen jellegű adat, akkor ezt a rubrikákban 
’N/A’ (’nincs adat’) rövidítéssel jelöljük. 

Az ’induló állatállomány’ c. táblázatrészben az agrár-környezetvédelmi programba történő 
belépés évének állatállományáról kell számot adni állatfajonként, ezen belül pedig őshonos és 
nem őshonos fajtánkénti bontásban. 

Az állatfajonként összesített darabszámokat összeszorozva a megfelelő számosállat szorzóval, az utolsó 
oszlopban szerepeltetjük az adott állatfaj számosállat egységben kifejezett értékét (12. ábra). 

 

12. ábra Az állatállomány felmérése és az állatsűrűség számítása 

A számosállat szorzók a következők: 
− szarvasmarha és ló: 0,8 
− sertés: 0,114 
− juh: 0,0714 

Az összes állatfaj létszámának számosállat értékre történő számítását követően, meg kell adni a 
gazdaság takarmánytermő területét hektárban, valamint a gazdaság összterületét. 
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Ezt követően a takarmánytermő területre vonatkoztatott állatsűrűség a számosállat 
összdarabszáma és a takarmánytermő terület hányadosaként, míg a gazdaság összterületére 
vonatkoztatott állatsűrűség a számosállat összdarabszáma és a gazdaság összterületének 
hányadosaként számítható. 

Az általános helyzetértékelés harmadik oldala a gazdaság épületeiről és a foglalkoztatásról kér 
információkat. 

Az épületek megnevezése után megadjuk az épület funkciójának megfelelő kapacitási mértékegységet 
(pl. tárolókapacitás esetén m3, vagy tonna) és mennyiséget, valamint az építmény korát. 

A foglalkoztatási kategóriákat állandó és ideiglenes létszám bontásban kell megadni. 

A negyedik oldal a gazdaság múltjára, kialakulásának körülményeire vonatkozóan kér be szöveges 
leírást. 

 

II/01.  Táblaazonosító lap 

A táblaazonosító lap egy két oldalas dokumentum, amelyből mezőgazdasági táblánként egyet 
kell kitölteni.  

Az agrár-környezetvédelmi támogatás a mezőgazdasági tábla területéhez kötődik, ezért 
részletesen meg kell adni a programban részt vevő táblák elhelyezkedésének területi adatait, 
melyet az ingatlan-nyilvántartási adatok – helyrajzi számok és a tulajdoni lapon szereplő terület 
– segítségével készíthetnek el. Az ingatlan-nyilvántartási adatokat az illetékes Körzeti 
Földhivatalban lehet beszerezni.  

Mezőgazdasági táblának nevezzük azt az összefüggő földterületet, melyet egy gazdálkodó művel 
és egy növényt termeszt rajta, ugyanazon termesztési céllal (ide soroljuk a területpihentetésre 
kijelölt területeket is). Egy mezőgazdasági tábla tehát több kataszteri földrészletet, parcellát is 
tartalmazhat. 

A biztos egyedi azonosítás érdekében minden lapon fel kell tüntetni a gazdaság vagy gazdálkodó 
nevét és az NAKP szerződés számát. 

A gazdálkodóknak be kellett sorszámozniuk 1-el kezdve folyamatosan a programban szereplő 
mezőgazdasági táblákat. Ezt a sorszámot kell a tábla sorszáma című négyzetbe írni. Egy 
gazdálkodónak nem lehet két azonos sorszámú táblája. 

Az érintett település neve cellákban fel kell tüntetni mindazon települések nevét, melyen az adott 
sorszámú tábla elhelyezkedik. Előfordul, hogy egy tábla több települést is érint, ez esetben 
településenként külön helyrajzi számmal rendelkezik. Erre az esetre adtunk meg 2-es, 3-as 
sorszámú települések beírására lehetőséget. Ha a tábla több mint három települést érint, a 
számozást folyamatosan kell folytatni (13. ábra). 
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93. ábra A táblaazonosító lap első oldala (részlet) 

A művelési ág cellába az alábbi kategóriák írhatók: 
− szántó, 
− gyep (rét, legelő), 
− szőlő, 
− gyümölcsös, 
− erdő, 
− halastó, 
− nádas. 

A mezőgazdasági táblát leíró táblázat ’a település sorszáma’ nevű első oszlopában az ’érintett 
település(ek) neve’ oszlopban szereplő település-sorszámokat kell feltüntetni. 

A következő oszlopban a tábla területét érintő kataszteri földrészlet azonosítókat a helyrajzi 
számokat, egyenként fel kell sorolni. Vannak olyan földrészletek, melyek nem teljes területtel 
szerepelnek a táblában, de minden, az adott mezőgazdasági tábla által érintett földrészletet fel 
kell sorolni. A következő oszlopba a földrészlet teljes ingatlan-nyilvántartás területét be kell írni, 
a tulajdoni lapok alapján. A területet hektárban, két tizedes jegyig, század hektárra kerekítve kell 
megadni. Következő lépésként meg kell becsülni a kataszteri vázlatrajz segítségével, hogy a 
megjelölt kataszteri földrészletből, az adott táblában mekkora terület szerepel (ha a földrészlet 
teljes területe a táblában van, csak át kell másolni az előző oszlop adatát), és a becsült értéket a 
’kataszteri földrészletből az adott táblában használt terület’ oszlopba kell beírni. 

Az ’AK érték’ oszlop a tábla aranykorona értékét kell hogy tartalmazza. 

A táblaazonosító lap második oldalán a tábla környezeti jellemzői c. részben *-gal jelzett 
paraméterek kitöltésében a Kódszótárban található kategóriák közül kell kiválasztani az adott 
táblára érvényes jellemzőt. Ezt követően meg kell adni a talajvíz mélységét méterben, valamint a 
terület aranykorona értékét. 

A talajvizsgálati eredmények c. táblázatrészben kell bevezetni, hogy mikor történt 
talajmintavétel utoljára, majd a felsorolt paraméterek értékeit feltüntetve az ellátottsági szintet a 
Kódszótár kategóriái alapján besorolni. 

81



 
A tábla előélete c. táblázat az elmúlt 5 évre visszamenőleg  

− a táblán termesztett növények féleségét,  
− az elért hozamokat és  
− a bevitt tápanyagmennyiséget kéri be.  

Amennyiben nem áll rendelkezésre ilyen jellegű adat, akkor ezt a rubrikákban ’N/A’ (’nincs 
adat’) rövidítéssel jelölendő. 

 

II/02.  A táblák helyszínrajzainak összefoglaló táblázata 
A célprogramokba bevitt mezőgazdasági táblákról helyszínrajzokat kell készíteni. Ezek célja a 
támogatott területek egyértelmű azonosítása az agrár-környezetvédelmi támogatások 
igénybevételéhez.  

Arra kértük a gazdálkodókat, hogy az illetékes körzeti földhivatalban beszerezhető ingatlan-
nyilvántartási térkép (kataszteri térkép) másolatán egyenként jelöljék be a támogatás alapjául 
szolgáló táblák határait. Javasoltuk az M = 1: 10 000-es méretarányú külterületi átnézeti térképek 
használatát, a könnyebb áttekinthetőség miatt. 

A körülhatárolt táblák közepébe jól láthatóan bele kellett írni a tábla sorszámát (természetesen 
ugyanazt amely a táblaazonosító lapon is szerepel). A beadott térképlapokon fel kellett tüntetni: 

− a térképlap sorszámát, 
− a gazdaság nyilvántartási (FVM regisztrációs) számát, 
− az érintett település(ek) neveit. 

A térképlapokhoz tartozó összefoglaló táblázatban meg kellett nevezni az adott sorszámú 
térképlapon szereplő települést/településeket, és fel kellett tüntetni a térképlapon szereplő táblák 
sorszámait. 

 

II/03.  Vetésterv 

A „vetésterv” űrlapnak a teljes üzemtervet tekintve nagyon fontos szerepe van. A későbbiekben 
a III/4-es ’Termesztéstechnológiai lap’, a III/7-es illetve III/8-as ’Speciális 
termesztéstechnológiai lapok’ illetve a III/10-es ’Fedezeti hozzájárulás lap’ kitöltésének alapjául 
szolgál. Ebben a táblázatban a gazdaságban termesztendő összes növényt be kell vezetni. 

A „vetésterv” űrlap első részében a következő öt évben termeszteni kívánt növényeket és azok 
várható termesztési területét kell felsorolni. A 2002. évre vonatkozóan a feltüntetett termesztési 
területeket össze kell adni. Az itt kiszámított összterületnek meg kell egyeznie az I. számú 
„általános helyzetértékelés” c. űrlap ’A gazdaság területhasználata’ c. részben feltüntetett 
összterülettel. A második részben az előzőleg felsorolt növények várható főtermék és 
melléktermék hozamát kell megadni t/ha-ban. Ugyanitt kell feltüntetni az 1 hektárról betakarítani 
tervezett főtermék várható értékesítési árát (Ft/ha). 

 

II /04.  Vetésforgó terv 

A „vetésforgó terv” űrlap a szerződött célprogramok által érintett táblákon (tehát II/01-es 
táblaazonosító lappal rendelkező területekre) tervezett növényváltásról kér be információt (14. 
ábra). A táblák jelének és területének megadását követően az elkövetkező 5 évre vonatkozóan 
kell megadni, hogy a táblán milyen növény termesztése várható az egyes években. 

Ezt a táblázatot tehát csak a szerződött célprogramok által érintett táblákra kell kitölteni (a II/01 
lapoknak megfelelően). A táblák nagy száma esetén azt kértük a gazdálkodóktól, hogy 
sokszorosítsák az űrlapot. 
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104. ábra Példa a vetésforgó tervre 

 

III/01.  Integrált gyümölcstermesztés célprogram 
Ezt az adatlapot minden -  az integrált gyümölcstermesztés célprogramba bevitt – tábláról külön 
ki kell tölteni. 

A célprogram neve és célprogram kódnál meg kellett jelölni, hogy az Integrált növénytermesztés 
célprogramon belül 

− B01_02 Almatermésűek  
− B01_03 Csonthéjasok és bogyósok vagy 
− B01_04 Szőlő integrált termesztéséről van-e szó. 

Szintén fel kell tüntetni az űrlapon a gyümölcskataszter azonosítóját, rövid termőhelyi leírását, 
be kell mutatni a termesztett fajtákat, a telepítés körülményeit, a termőre fordulás idejét, és 
nyilatkozni kell a tervezett hozamokról is. 

Ezt az űrlapot egészíti ki a III/05 jelű „az integrált gyümölcstermesztés növényvédelmi 
technológiai terve” űrlap a későbbiekben.  

 

III/02 A és B  Érzékeny Természeti Területek célprogram: a gyepterület adatai és 
gyepgazdálkodási terv, legelőgazdálkodási terv 
Ezt a két oldalas adatlapot minden – valamely ÉTT gyep célprogramba bevitt – tábláról külön ki 
kell tölteni. 

A gazdaság (gazdaság/gazdálkodó neve ill. NAKP szerződés szám) és a tábla azonosítása (tábla 
jele, területe) után meg kell jelölni, hogy melyik Érzékeny Természeti Terület mely 
célprogramjában vesz részt az adott gyeptábla.  

Az adatlap első oldala a gyepterületről alapinformációkat kér be a következő adatok formájában: 
− a gyepterület típusa, 
− a gyepterület növényi összetétele (fűféle, pillangós, egyéb), 
− a gyepterület talajtípusa, 
− a gyepterület helyzete, állapota, 
− a gyepterület vízgazdálkodása, 
− az időszakos vízfolyás által érintett terület nagysága (ha), 
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− az időszakos vízborítottság által érintett terület nagysága (ha), 
− a természetvédelmi hatóság által előírt legeltetési korlátozás időszaka, 
− a talajvédelmi beavatkozást megalapozó talajvédelmi szakvélemény megléte (I/N), 
− a gyepterület berendezéseinek ismertetése, 
− a tisztító és gyomirtó kaszálás gyakorisága és tervezett időpontja(i), 
− az avas fű eltávolításának gyakorisága és tervezett időpontja(i). 

Az adatlap második oldala a legelőgazdálkodási tervet tartalmazza. Ennek keretében először a 
− legeltetés módját, 
− a keletkezett istállótrágya éves mennyiségét (t), 
− a saját gazdaságban hasznosítandó istállótrágya mennyiségét (t), valamint az  
− értékesítendő istállótrágya mennyiségét (t) 

kell megadni. 

Ezt követően a B jelű űrlapon a legeltetett állatfajok illetve azok korcsoportjaira kell az alábbi 
adatokat megadni: 

− az állatok mennyisége (darabszámát), 
− egy állat napi zöldfű igénye (kg/db/nap), 
− az összes állat napi zöldfű igénye (kg/nap), 
− a legeltetés ideje és 
− a legeltetett napok száma. 

Az űrlap további részében a kiegészítő takarmányozást kell megtervezni. Ennek során először a 
nyári időszakra meghatározzuk a takarmányféleségeket, majd az előző táblázatban szerepeltetett 
állatfajokra illetve korcsoportokra vonatkozóan tervezzük meg egy állat ezen 
takarmányféleségekkel szembeni napi takarmányigényét (kg/db/nap). Hasonló az eljárás a téli 
időszakra vonatkozó kiegészítő takarmányozás tervezésénél is. 

 

III/03  Tápanyaggazdálkodási terv 
Ezt az adatlapot minden - a programba bevitt – tábláról külön ki kellett tölteni.  

A táblázat a táblánkénti tápanyagmérleg meghatározására szolgál. Ennek érdekében csak az 
alábbi adatokat kértük megadni: 

− növényfajok, 
− melléktermék sorsa, 
− almos istállótrágya felhasználás, 
− hígtrágya felhasználás. 

 

III/04  Termesztéstechnológiai lap 
A ’Termesztéstechnológiai lap’ a program(ok)ba bevitt területekre a vetésforgó lapon (II/04 lap) 
szereplő növényekre kellett kitölteni. A ’Termesztéstechnológiai lap’ célja, hogy röviden 
ismertesse adott növény termesztésének technológiája során időrendben felmerülő 
anyagfelhasználások, gépi és kézi műveletek féleségét és hektárra vetített mennyiségét, gépi 
műveletek esetén pedig a hektáronkénti gázolaj felhasználást. 

Az űrlap három részből áll. Az első táblázat a tervezett anyagfelhasználások kimutatására szolgál 
(15. ábra). Ehhez meg kell adni az anyagfelhasználások idejét, a felhasználandó anyagok 
megnevezését, mennyiségi egységét, egységárát és a felhasználás 1 ha-ra vetített mennyiségét. 
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15. ábra  Példa az anyagfelhasználás kitöltésére (részlet) 

A második táblázatban a növénytermesztési technológia gépi műveleteit tervezzük meg (16. 
ábra). Ennek során kértük, hogy a gazdák adják meg az egyes műveletek elvégzésének idejét, a 
műveletek nevét, mennyiségi egységét, a használni kívánt erőgép és munkagép típusát és a 
hajtóanyag felhasználás tervezett mértékét, liter/ha formában.  

 

 

116. ábra Példa a gépi műveletek kitöltésére (részlet) 

A harmadik táblázat a technológia kézi műveleteinek meghatározására szolgál (17. ábra). Itt 
kellett megadni az egyes műveletek elvégzésének időpontját, a műveletek nevét, a szükséges 
létszámot és a művelet időszükségletét, óra /ha formában. 

 

127. ábra Példa a kézi műveletek kitöltésére (részlet) 
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III/05  Integrált gyümölcstermesztés: növényvédelmi technológiai terv 
Ezt az adatlapot minden – az integrált gyümölcstermesztés célprogramba bevitt tábláról - de csak 
egy termesztési évre - külön kellett kitölteni, építve a III/01 jelű Integrált gyümölcstermesztés 
lapon leírt alapadatokra.  

Az űrlapon a betegségek, kártevők elleni védekezés időpontjairól, a felhasználandó szerekről, a 
kijuttatandó dózisokat kell megtervezni. 

 

III/06  Vizes élőhely célprogram: extenzív halgazdálkodás 
Ezt az adatlapot minden – a programba bevitt – tóról külön ki kell tölteni. 

Az alapadatok adatok az ötéves ciklus egyes éveire vonatkoznak. Ahol a cikluson belül eltérések 
várhatóak az egyes években, azt szöveges kiegészítésben kell jelezni. 

A gazdálkodási adatok táblázatrész Megjegyzések rovatát több célra is használt tó (raktározó tó, 
ivadéknevelő tó), vagy nyári lehalászás, illetve ritkító halászat esetén kell kitölteni. Ezekben az 
esetekben, amennyiben 20 cm-t meghaladó vízszint változás szükséges, a vízkormányzást külön 
soron kell megtervezni. A költési időszakban egyes tavakon kialakuló 20 cm-nél nagyobb 
vízszint ingadozást részletesen indokolni kell. 

A kihelyezési és lehalászási adatok c. táblázatrészében a kihelyezésre tervezett fajok és 
korosztályok arányát pl. így adjuk meg: P1 80%, B1 15%, A1 3%, R1 2% 

 

III/07 és 08  Érzékeny Természeti Területek célprogram: Speciális termesztéstechnológiai lap ’A’ és 
’B’ 
Ezen űrlapok célja, hogy a szántó művelésű (’A’ jelű űrlap) és a gyep művelésű (’B’ jelű űrlap) 
területek vonatkozásában az ÉTT program előírásait termesztéstechnológiai fázisonként 
csoportosítsa. 

Az űrlapok a III/04-es „termesztéstechnológiai lap” előírásainak ÉTT célprogram szerinti 
speciális kiegészítését kell, hogy tartalmazzák. Itt a természetvédelmi és agrár-környezetvédelmi 
előírások táblázatban az adott ÉTT szántó/gyep célprogram általános és részletes előírásait kell 
szövegesen beírni a megadott termesztéstechnológiai fázisok alá. Ezzel meghatározásra kerülnek 
azok az intézkedések, melyeket az egyes termesztéstechnológiai fázisokban végre kell hajtani, 
valamint azok a korlátozások, melyek betartására ügyelni kell. 

Az ’A’ jelű űrlapot a vetéstervben (II/3 adatlap) szereplő mindazon növényre – de csak egy 
termesztési évre – ki kell tölteni, melyek részt vesznek valamely ÉTT szántó célprogramban (18. 
ábra). 

A ’B’ jelű űrlapot valamely ÉTT gyep célprogramban azonos módon kezelt gyepterületekre 
egyszer kell kitölteni. Amennyiben a gazdaságból más-más gyepterületek kaszáló és legeltető 
gyepes ÉTT célprogramokban is részt vesznek, abban az esetben kétszer kell kitölteni ezt az 
űrlapot: egyszer a kaszáló területek kezelésére, egyszer pedig a legeltetett területekre 
vonatkozóan. 

Természetesen minden lap tetején a gazdaság (gazdaság/gazdálkodó neve ill. NAKP szerződés 
szám) és a növénykultúra azonosítása után meg kell jelölni, hogy melyik Érzékeny Természeti 
Terület melyik szántó/gyep célprogramjára töltik ki az adott lapot.  
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138. ábra Példa a természetvédelmi és agrár-környezetvédelmi előírások c. lap kitöltésére (részlet) 

 

III/09  Érzékeny Természeti Területek célprogram: Üzemi természetvédelmi terv 1-2. 
Ezt az adatlapot minden - valamely ÉTT szántó és/vagy gyep célprogramba bevitt – tábláról 
külön ki kell tölteni. 

Az üzemi természetvédelmi terv célja, hogy az ÉTT programban részt vevő táblák természeti 
értékeit, élőhelyeit felmérje, valamint a terület kezelésével kapcsolatos főbb természetvédelmi 
célok meghatározásra kerüljenek. 

Az első oldalon a gazdaságot azonosítjuk (név és NAKP szerződés szám), majd az ÉTT 
célprogramban szereplő táblát (sorszám és terület). 

Ezt követően megadjuk, hogy konkrétan mely ÉTT célprogramban vesz rész a tábla (pl. Hevesi-
sík ÉTT, Szántóföldi művelés túzokvédelmi intézkedésekkel, Kód: F06_01). Ennek eldöntésében 
a Kódszótár segít. 

A táblázat első részében szövegesen soroljuk fel a táblán és közvetlen körzetében előforduló 
természeti értékeket. Ezek lehetnek: 

− földtani (pl. felhagyott kőfejtő, barlang, karsztterület), 
− víztani (pl. természetes forrás, kisvízfolyás, karsztforrás), 
− állattani (pl. védett állatfajok), 
− növénytani (védett növényfajok), 
− tájképi (pl. kunhalom) érték. 

A táblán és közvetlen környezetében előforduló élőhelyeket fel kell sorolni és az Általános 
Nemzeti Élőhely-osztályozási Rendszer (ÁNÉR) kategóriái szerint besorolni. 

Ezt követően a területtel kapcsolatos főbb természetvédelmi célokat kell megfogalmazni rövid- 
és középtávon. 

A második oldalon a táblán és közvetlen környezetében a védendő tájelemeket, pontszerű, 
tömbszerű, vagy vonalas biotópokat egy vázlatos rajzon kell ábrázolni. 

Ezt az adatlapot minden – valamely ÉTT szántó és/vagy gyep célprogramba bevitt – tábláról 
külön ki kell tölteni. 

A célprogram neve és célprogram kódnál a Kódszótár alapján kérjük megjelölni, hogy az ÉTT 
célprogramon belül konkrétan mely ÉTT mely szántó és/vagy programjáról van szó. 
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III/10  Fedezeti hozzájárulás számítása 
Az űrlap célja, hogy az egyes termesztéstechnológiák során felmerülő költségekről, valamint az 
értékesítési lehetőségek tükrében az ágazat fedezeti hozzájárulásáról számot adjon. 

Ezt a lapot a vetéstervben (II/03 lap) szereplő mindazon növényre – de csak egy termesztési évre 
– kell kitölteni, amelyek részt vesznek a célprogramban.  

 

Hátlap 
A gazdálkodó és az üzemterv készítő aláírásával érvényes az üzemterv. Amennyiben 
talajvizsgálatot, és/ vagy tápanyaggazdálkodási szaktanácsadást és/vagy növényvédelmi 
szaktanácsadást is igénybe vett az üzemterv készítésénél, akkor az üzemtervet az ezt végző 
személlyel vagy szervezettel is ezen az oldalon kell ellenjegyeztetni. 

Az üzemterv elfogadását az illetékes hatóságok az üzemterv hátlapján ellenjegyzik. Az elfogadó 
hatóság ÉTT program esetén: az illetékes természetvédelmi hatóság. Amennyiben horizontális és 
zonális (ÉTT) programban is részt vesz különböző területeivel a gazdálkodó, abban az esetben 
mind a természetvédelmi hatósággal (illetékes nemzeti park igazgatóság), mind a területileg 
illetékes növényegészségügyi- és talajvédelmi szolgálattal ellenjegyeztetendő az üzemterv. Vizes 
élőhely célprogram esetén a vízjogi engedélyek meglétét a vízügyi hatóság ellenjegyzésével 
igazolja. 

 

4.3. AZ ÜZEMTERV KIALAKÍTÁS ÉS KÉSZÍTÉS TAPASZTALATAI 

Általános helyzetértékelés 
Ezeken az űrlapokon a gazdaság egészéről kértem információt, nem csak azokról a parcellákról, 
amellyel a gazdálkodó belépett valamely célprogramba. Ez sok esetben nem volt teljesen 
egyértelmű, ezért néha hiányosan érkeztek vissza az űrlapok. Az üzemterv készítés során 
megfigyelhető volt, hogy a gazdálkodók nem szívesen szolgáltattak adatokat gazdaságuk egész 
területére vonatkozóan, a személyes hiánypótló megbeszélések alkalmával is bizalmatlanok 
voltak ezt a kérdést illetően.  

Gyakorlati tapasztalatként elmondható, hogy a gazdálkodás környezeti adottságai tekintetében az 
„Agroökológiai körzet”, „Klíma körzet” és a „Meteorológiai állomás” pontok felsorolás szerű 
meghatározása nem ad gyakorlati segítséget a gazdálkodáshoz. Javasolt ezért, hogy ezeket a 
pontokat összevonva ’Környezeti adottságok’ címszó alatt adjunk rövid leírást az adott térség 
agroökológiai és meteorológiai sajátosságairól, valamint információt arról, hogy naprakész 
meteorológiai előrejelzést a térségben hol szerezhet be a gazda. 

Általánosan elmondható, hogy a gazdálkodók csak 2000-től tudtak teljes körű adatokat 
szolgáltatni a növénytermesztés- és állattenyésztés szerkezetére, valamint az induló 
állatállományra vonatkozóan. Nagyon kevés volt azon gazdálkodók száma, akik 1997-től be 
tudták írni a kért adatokat a táblázatokba. Ez részben a privatizáció okozta zűrzavart, másrészt a 
gazdálkodási gyakorlat nyilvántartásának hiányosságát tükrözi. A táblatörzskönyvi nyilvántartás 
újbóli bevezetése remélhetőleg segít enyhíteni a gazdálkodási adathiányt. Az állattartással 
kapcsolatos adathiány kevésbé égető, azonban főként a kisgazdaságok számára hasznos volna 
tartási-, tenyésztési napló és ehhez kapcsolódó útmutató összeállítása. A gazdaság 
takarmánytermő területének megadásánál problémát jelentett az, hogy nem részleteztem: 
szálastakarmány vagy abraktakarmány termesztéséről van-e szó.  

A gazdálkodási tervek készítése mellett tehát elengedhetetlen a gazdaság szintű nyilvántartás 
vezetése, mely utóbbinál feltétlenül törekedni kell az egyszerűségre, könnyen áttekinthetőségre. 
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Táblaazonosítás 
A táblák elhelyezkedéséről térképi megjelenítést, helyszínrajzot is kértünk a gazdálkodóktól. 

A táblaazonosító lap kitöltésénél, a definíció megadása ellenére, elég sokszor okozott gondot, 
hogy mi is tekinthető egy táblának, többször rosszul sikerült lehatárolni egyes táblákat, 
amelyeket a gazdák által beküldött térképek és hatályos előírások alapján módosítottunk, 
javítottunk.  

Egyes estekben szintén problémaként merült fel a tábla területét érintő kataszteri földrészlet 
azonosítók (hrsz) egyenkénti felsorolása, térképen való megjelölése. A gazdák sok esetben nem 
tudtak térképpel szolgálni a területükről, pl. olyan esetekben, amikor a terület osztatlan közös 
tulajdonban van. Az Integrált Irányítási és Ellenőrzési Rendszer (IIER) rendszer bevezetése 
várhatóan mind a térképhiányt mind a lehatárolási problémákat megoldja. 

Általános tapasztalatként az is elmondható, hogy az egybefüggő szántóterületek esetén a 
területfelosztás a különféle növényekkel évről-évre változik, sokszor alkalmi elhatározás 
eredménye, ezért nehezen nyilvántartható, és tervezhető. 

’A tábla előélete’ c. résznél ismételten jelentkező probléma nyilvántartás híján az adathiány. Az 
adatokat többnyire 3 éves távlatban tudták megadni. 

’A tábla környezeti jellemzői’ c. táblázatrészben kért adatok az esetek 60%-ában nem illetve 
hiányosan lettek feltüntetve. A Környezetgazdálkodási Intézet pótolta a hiányosságokat a gazdák 
által beküldött térképszelvények illetve digitális agrotopográfiai adatbázis felhasználásával. 

’A talajvizsgálati eredmények’ c. táblázatrészt az esetek 95 %-ában nem töltötték ki. A gazdák 
nagy része nem rendelkezett talajvizsgálati adatokkal. Ebből következően a 
tápanyaggazdálkodási terv (III/3-as lap) elkészítésére nem volt lehetőség. 

A táblák helyszínrajzainak összefoglaló táblázata 
Egyértelműen levonható az a következtetés, hogy a gazdák által beküldött térképek ebben a 
formában nem alkalmasak a pályázatban résztvevő területek egyértelmű azonosítására. Nem 
lehetett egyértelműen azonosítni a támogatott területeket, illetve többször szükségesnek látszott a 
beküldött térképszelvények gazdához történő visszajuttatása módosítás, javítás céljából. 

Az egységes területbejelölési rendszer kialakításához elengedhetetlen, hogy a programot 
regionálisan adminisztráló szervezetek által központilag kiadott térképen jelölhesse be a 
gazdálkodó az egyes célprogramokba bevitt területeit. Erre jó alapot szolgáltat majd a 
Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszer alkalmazásának gyakorlata. 

Vetésterv, vetésforgó 
Annak ellenére, hogy ezek az űrlapok sok további számítás alapjául szolgálnak, és feltétlenül 
szükség lett volna alapos és megfontolt kitöltésükre, a legtöbb hiányosságot ezeken az űrlapon 
találtuk. 

A gazdák sok esetben nem adták meg 5 évre a vetéstervet, az előzőleg felsorolt növények 
várható fő- és melléktermék hozamát, illetve nem mindig a kívánt mértékegységben (t/ha). 
Ugyanígy az esetek nagy hányadában a gazdák nem tüntették fel az 1 hektárról betakarítani 
tervezett főtermék várható értékesítési árát. Mindez a gyakorlati agronómiai tervezés és 
nyilvántartás hiányára enged következtetni. 

A megjelölt termesztési területek az összesítés után sok esetben nem egyeztek meg az I. számú 
’Általános helyzetértékelés’ c. űrlap ’A gazdaság területhasználata’ c. részben feltüntetett 
összterülettel.  

Az átgondolatlan agronómiai tervezési gyakorlatot tükrözi, hogy a gazdálkodók legtöbbször 
időjárási szélsőségekre hivatkozva nem tudták pontosan helyhez kötni a tervezett növényeket. 
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III/02 A és B  Érzékeny Természeti Területek célprogram: a gyepterület adatai és 
gyepgazdálkodási terv, legelőgazdálkodási terv 
A gyepterületekről kért alapinformációk esetében problémát okozott a gyep összetételének 
meghatározása, nem volt egyértelmű a gyepterület helyzete és vízgazdálkodása rubrikák közötti 
különbség, és sokszor elmaradt a gyepterület berendezéseinek ismertetése is.  

A „legelőgazdálkodási terv” lapon a problémát a nyári illetve téli kiegészítő takarmányozás 
tervezéséhez szükséges információ megadása jelentette a gazdáknak.  

 

III/03  Tápanyaggazdálkodási terv 
Talajvizsgálati eredmények hiányában a ’Tápanyaggazdálkodási terv’ c. lap nem kerülhetett 
kitöltésre.  

 

III/04  Termesztéstechnológiai lap 
A ’Termesztéstechnológiai lap’-ot a vetéstervben (II/03 lap) szereplő növényekre kellett kitölteni. A 
’Termesztéstechnológiai lap’ a későbbiekben fontos szerepet játszik a III/10-es ’Fedezeti 
hozzájárulás’ lap kitöltésében. 

Az űrlap ’Tervezett anyagfelhasználás’ c. rubrikáiban esetenként problémát okozott a felhasználandó 
anyagok mennyiségi egységeinek és egységárainak megadása. A hiányzó adatokat a gazdákkal való 
személyes konzultáció útján pótoltuk.  

Az űrlap ’Tervezett gépi műveletek’ c. részéhez az esetek nagy részében a gazdák korrekt módon 
meg tudták adni az adatokat; helyenként problémát okozott a gyepterületek termesztéstechnológiai 
lépéseinek megnevezése. Ezzel a résszel kapcsolatban javasolom, hogy a jövőben külön kerüljön 
megjelenítésre a bérmunkában végeztetett/végzett gépi művelet, illetve annak költségei. 

 

III/07  Érzékeny Természeti Területek célprogram: Speciális termesztéstechnológiai lap ’A’ és ’B’ 
A tapasztalat szerint az előírások „ömlesztett” formában való megjelenítése nem ad könnyű 
áttekintést az előírások időbeliségére vonatkozóan, ezért a jövőbeli fejlesztéskor célszerűbb lenne 
kipróbálni az előírások időbeli felmerülését „időszalagon” szemléletesebben ábrázolni.  

 

III/09  Érzékeny Természeti Területek célprogram: Üzemi természetvédelmi terv 
A területeken védendő értékekről szóló tájékoztatás szerepe kiemelkedően fontos a tekintetben, hogy 
a gazdálkodó sokszor maga sincs tisztában a területén fellelhető értékekkel, tájelemekkel. Javasolom, 
hogy a területileg illetékes ÉTT projektfelelős készítsen felmérést a belépő területek értékeinek 
területi elhelyezkedéséről, amely nemcsak a hatósági adatbázis kialakítását célozza a program 
eredményességének későbbi méréséhez is, hanem a gazda számára is pontosítja hol, melyek a 
védendő elemek és melyek a megőrzés lehetőségei. 

Külön tájékoztató anyagokra lenne szükséges a területen nem alkalmazható vegyszerekről és az 
időbeli korlátozások szerepéről, fontosságáról is. 

 

III/10  Fedezeti hozzájárulás számítása 
A számított értékek értelmezéséhez sok esetben nem ártana magyarázatot, vagy külön útmutatót 
készíteni. Emellett javasolom a fedezeti hozzájárulás üzemi nyilvántartásokba történő bevezetését is, 
amely az üzleti döntésekhez szolgálhat értékes iránymutatóul, amennyiben a számított értékeket a 
gazdálkodók helyesen tudják értelmezni. 
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4.4. AZ ÜZEMTERV KÉSZÍTÉS INFORMATIKAI TÁMOGATÁSA 

4.4.1 Excel űrlapcsomag 

Az agrár-környezeti üzemtervek készítéshez gyakorlati segítségként készítettem el az előzőekben 
részletesen tárgyalt űrlapok számítógépes feldolgozását segítő változatot. Az Excel 
táblázatkezelő programban kialakított űrlapok gazdaságonként egy-egy munkafüzetben 
tárolhatók. A különféle űrlap típusok külön-külön Excel lapon jelennek meg, így az adott 
gazdaság szempontjából nem releváns célprogramhoz tartozó lapok törlésével a munkafüzet a 
gazdaság igényeihez alakítható. 

Az űrlapokon az alapadatok bevitele után az esetleges számításokat, így pl. az állatsűrűség 
számítását vagy területek összeadását a program elvégzi. Ennek eredményeként a terv készítési 
munka gyorsabb, áttekinthetőbb és pontosabb lesz. Emellett az alapadatok változásakor az 
eredmény azonnal nyomon követhető. 

A beállított nyomtatási képnek köszönhetően a kész üzemterv azonnal nyomtatható. Példaként 
néhány oldalt az Excel űrlapcsomagból a 10.6. mellékletben helyeztem el. 

 

4.4.2 Internetes megjelenítés 

Az üzemtervezési metodika és űrlapok könnyű elérhetősége érdekében felhasználtam az 
www.nakp.hu internetes honlap kínálta lehetőségeket.  

A www.nakp.hu címen egy olyan portált alakítottam ki, mely a Nemzeti Agrár-
környezetvédelmi Program (NAKP) működése során felmerülő információ igények 
kielégítésével segíti a programban közreműködő kormányzati és civil szervezetek, 
önkormányzatok, természetvédők, a mezőgazdaságban dolgozók valamint az oktató- és 
kutatóintézetek tájékozódását és tájékoztatását.  

A Portál egyben olyan információs központként is működik, mely az EU-s csatlakozás, a 
természetvédelem, környezetvédelem és mezőgazdálkodás iránt általában érdeklődő 
felhasználók (pl. iskolák, egyetemi hallgatók) számára nyújt általános információkat. 

Az „Agrárkörnyezeti üzemterv” alkalmazás tehát egy interneten keresztül működtetett döntést 
támogató rendszer és adatbázis, mely segíti a felhasználókat abban, hogy mezőgazdálkodási 
tevékenységeiket az erőforrásaiknak megfelelően úgy tervezhessék, hogy azok harmóniában 
álljanak a természet érdekeivel, és egyben a NAKP és az EU-s irányelvekkel. 

Az alábbiakban bemutatom a honlap – témánk szempontjából legfontosabb – oldalait (19-21. ábra). 
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149. ábra Az „NAKP-Portál” nyitó oldala 

 

 

2015. ábra  Példa a térségi programokat bemutató lapokra 
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161. ábra Példa a nyertes pályázók lekérdezésére 

 

4.4.2.1 A táblatörzskönyvi-üzemtervi modul 
Az alkalmazással lehetővé tettem a gazdálkodók számára, hogy az egyes mezőgazdasági 
tábláikon elvégzett műveletek és anyagfelhasználások rögzítésével eleget tegyenek a program 
által támasztott táblatörzskönyv-vezetési kötelezettségeknek azzal együtt, hogy – a háttérben 
működtetett adatbázis révén – képet kapjanak a gazdálkodásuk ökológiai és ökonómiai 
aspektusairól is. Mindez nagyban segíti a felhasználókat abban, hogy mezőgazdálkodási 
tevékenységeiket az erőforrásaiknak megfelelően úgy végezhessék, hogy azok harmóniában 
álljanak a természet érdekeivel, és egyben a NAKP és az EU-s irányelvekkel. A server oldalon a 
számításokat és az oldalak generálását PHP modulok végzik, Postgress adatbáziskezelő háttérrel, 
Linux platformon. A felhasznált szoftver eszközök biztosítják az alkalmazás könnyű 
kezelhetősége mellett annak gyors megjelenítését és rövid válaszidejűségét. 

Az alábbiakban bemutatom a táblatörzskönyvi-üzemi modul néhány oldalát (22-25. ábra). 
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172. ábra Példák a táblatörzskönyvi modul megjelenésére 

 

 

183. ábra  Példák a táblatörzskönyvi modul megjelenésére 
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194. ábra Példák az üzemtervező modul megjelenésére 

 

 

205. ábra  Példák az üzemtervező modul megjelenésére 
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5. KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK 

 

Mezőgazdasági területeink biodiverzitásának megőrzése és fejlesztése nagyrészt a meglévő 
élőhelyek védelmén, a kíméletes mezőgazdasági gyakorlat alkalmazásán múlik, amely biztosítja, 
hogy ezen élőhelyek ne romoljanak le, ne tűnjenek el. Mindehhez a helyi adottságokhoz 
illeszkedő gazdálkodási rendszerekre és tervekre van szükség, amelyek a térség ökológiai 
viszonyait és gazdasági-társadalmi szempontjait is figyelembe veszik. 

A környezetvédelmi politika integrációs folyamata a mezőgazdaság politikába a gyakorlati 
megvalósítás terén, vagyis a gazdaságok szintjén a környezeti szempontok mindennapi 
gazdálkodási gyakorlatba való illesztésére irányul. A szakmapolitikai szabályozás 
eredményeként a különféle támogatások a környezetvédelmi követelmény szintek egyre fejlődő 
hierarchiájához kötöttek. A környezetgazdálkodási tervezés szükségessége tehát nem kérdéses. 
Az elérni kívánt környezetvédelmi követelmény szint mögött rejlő tartalom szerint azonban 
különféle környezeti üzemtervek képzelhetők el, amelyek alkalmazási területe is lényegesen eltér 
egymástól. 

Az általános környezetvédelmi szempontokat és mindenek előtt az abiotikus elemek védelmét 
leginkább az ún. jó gazdálkodási üzemterv kidolgozása szolgálhatja. A tervezés ez esetben a 
gazdaság egészének és ezen belül az ágazatoknak olyan komplex ökonómiai-környezetvédelmi 
szempontú megközelítését jelenti, amely rugalmas döntéstámogató eszközt jelent a gazdaságos 
és egyben környezetileg alkalmazkodó cselekvési terv, a jó gazdálkodási üzemterv 
kidolgozására.  

Egy ilyen jó gazdálkodási üzemterv tartalma ennek megfelelően kiterjed az alábbiakra: 
− a gazdaság földrajzi és gazdálkodási alapparamétereinek felmérése, 
− gazdálkodási szándékok, célok megfogalmazása, 
− a gazdálkodás tényezőinek részletes tervezése a környezetvédelmi megfontolások 

alapján: 
o állateltartó képesség, 
o talajvédelmi intézkedések, 
o vetésterv, 
o tápanyaggazdálkodási terv és mérleg, 
o termesztéstechnológiák, 
o állattenyésztési alapparaméterek, tartástechnológia,  
o gyephasznosítási terv, és  

− a kapcsolódó ökonómiai számítások, a megvalósítás pénzügyi tervezése.  
 

Agrár-környezetvédelmi üzemterv készítése viszont agrár-környezetvédelmi célprogramokban 
való részvétel esetén indokolt. Ebben a tervben a pályázó gazda  

− egyrészt számot vethet, hogy a célprogram előírásait hogyan tudná teljesíteni, milyen 
változtatásokat és áldozatok meghozatalát kell vállalnia az agrár-környezeti kifizetésre 
jogosulttá váláshoz,  

− másrészt az agrár-környezetgazdálkodási üzemtervvel tudja a pályázatát a vállalások 
megvalósításának konkrét terveivel alátámasztani, 

− harmadrészt, az agrár-környezetvédelmi üzemterv és nyilvántartás együttesen szolgálhat 
a gazdálkodás minőségének tanúbizonyságául, amely nemcsak esetlegesen a jövőbeli 
minőségbiztosítási rendszerekben való részvételkor jelenthet egyfajta referenciát, hanem 
segíthet a gazdálkodás, mint életforma társadalmi elfogadottságának helyreállításában is. 
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Kétségtelen azonban, hogy ilyen üzemtervek készítése sokoldalú tudást feltételez, ezért a 
gazdával szorosan együttműködő, a helyi adottságokban jártas, szakképzett üzemtervező 
koordinálásával folyhat.  

Az ilyen mélységű tervkészítés költség- és időráfordítás igénye megnehezítheti e szemlélet gyors 
és széleskörű bevezetését. A szemlélet elterjedését elősegítheti azonban az agrár-környezeti 
programokba jelentkező és „jó gazdálkodási” üzemtervet végrehajtó gazdaságok pályázatának 
pozitívabb elbírálása.  

A üzemtervek gyakorlatának elterjesztése hatóságilag rendszeresen akkreditált, országos 
bemutató-, képzési- és tanácsadó hálózat keretében valósítható meg. 

A 2002. évi agrár-környezetgazdálkodási célprogramokhoz kialakított üzemterv űrlapok 
gyakorlati használata során azt figyeltem meg, hogy a célprogramokba jelentkező gazdák döntő 
többsége számára ismeretlen a bármiféle üzemterv készítés.  

Az agrár-környezetvédelmi szemináriumokon a kötelező üzemtervek ötletét a gazdálkodók 
visszafogott lelkesedéssel („még egy papírmunka”) fogadták. Ez nem csoda, főképp, ha azt 
figyelembe vesszük, hogy az egy gazdaságra 3-4 példányban elkészített üzemtervek a 
hatóságoknál gyarapítják az aktákat. Volt olyan eset, hogy a szükséges hatósági ellenjegyzések 
beszerzése után a gazdának nem maradt üzemterv példánya. Ezen a túlzott és fölösleges 
adminisztratív terhen feltétlenül enyhíteni kell. 

A gazdákat az üzemtervezők általi segítség lehetősége sem ragadta meg. Mindez világosan 
érezhető volt az üzemtervek készítése során is tapasztalt bizalmatlanságban, a „muszáj” és „csak 
legyünk már túl rajta” érzésekben. Az üzemterv készítés tehát egyben bizalmi feladat is. Egy 
agrár-környezeti ügyekben jól képzett, helyi ismeretekkel rendelkező üzemtervező szakértő 
kivívhatja magának a helyi gazdák elismerését.  

Annál is inkább fontos ez, mert az üzemterv elkészültével „nem jár le a tervező mandátuma”. Sőt 
valójában inkább akkor kezdődik, amikor a gazda a terv megvalósításába kezd, és bármilyen 
környezetgazdálkodási kérdésével fordulhat az üzemtervezőhöz szaktanácsért. Az agrár-
környezeti szaktanácsadás ezen formája, a szinte folyamatos kapcsolattartás egyben a 
leghatékonyabb is, hiszen az üzemtervező a terület adottságaival és a gazda által felvállalt 
feladatokkal egyaránt tisztában van, és így célzott megoldási javaslatokkal, tanácsokkal 
szolgálhat.  

Az agrár-környezetgazdálkodási mintagazdaságok szaktanácsadási szerepe leginkább abban áll, 
hogy működésükben mutatják be a célprogramokhoz kötődő vállalásokat a program iránt csak 
érdeklődők vagy éppen az összehasonlítási alapot kereső „már agrár-környezetgazdák” számára. 

Egy – célprogramonként specializálódó – körzetekre osztott országos agrár-környezetgazdálkodási 
üzemtervezői szaktanácsadó hálózat kiépítése a következő feladatokat vállalhatná fel: 

− a célprogramokba jelentkező gazdáknak üzemterv készítése, 
− folyamatos kapcsolattartás a gazdával speciálisan az agrár-környezeti vállalásokhoz 

kapcsolódóan (többek között például a Helyes Mezőgazdasági Gyakorlat 
követelményeinek megértését és betartását is elősegítheti), emellett azonban ez egyfajta 
oda-vissza működő információs csatornát is jelenthetne, 

− igény szerint a gazdaságra szabott szaktanács megvitatása, 
− az üzemtervek adatainak adatbázisba gyűjtésével lehetővé válna akár regionális, akár 

országos értékelések készítése, amely nemcsak az agrár-környezetgazdálkodási program 
fejlesztőinek, hanem a célprogramok monitoringjához is értékes alapinformációkkal 
szolgálhat. 

Mindehhez az országos agrár-környezetgazdálkodási üzemtervező hálózat kiépítése szükséges, 
amelynek kiinduló alapja, az akkreditált üzemtervezők listája már rendelkezésre áll. A minőségi 
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üzemtervek készítéséhez azonban az üzemtervezők számára speciális és rendszeres képzéseket 
és rendszeres fórumot kellene kialakítani, ahol a tapasztalatokat meg lehet osztani. 

A humán erőforrások mellett azonban szinte azonos fontossággal szerepel az agrár-
környezetgazdálkodási üzemtervezési és üzemi nyilvántartási módszertan továbbfejlesztése, 
technikai megoldásainak javítása. Jelen munka ehhez kívánt – remélhetőleg hasznos – alapot 
szolgáltatni az agrár-környezetgazdálkodási üzemtervek tartalmi elemeinek és egységes 
struktúrájának meghatározásával, a nyilvántartás lehetőségének felkutatásával és a számítógépes 
technika nyújtotta eszközök alkalmazásának feltárásával. 

Az agrár-környezetvédelem mindannyiunk: a gazdák, az üzemtervezők, a program hatósági 
szervei és az agrár-környezetgazdálkodási kutatás számára egyaránt folyamatos tanulást jelent, 
amely számos jövőbeli lehetőséget, kihívást és feladatot tartogat. 
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6. ÖSSZEFOGLALÁS 

A fenntartható mezőgazdálkodás termelési hatékonysága, termékeinek minősége és ezzel piaci 
versenyképessége döntően a környezet, a természeti erőforrások állapotától és minőségétől függ. 
A környezetkímélő mezőgazdálkodás alapfeltétele a (természeti-gazdasági) környezethez való 
alkalmazkodás, melynek legfontosabb eszközét az ezen szempontokat integráló tervezési 
módszerek adhatják. A társadalom és a politika által megfogalmazott környezetvédelmi 
elvárások szintjének emelkedésével az ilyen gazdálkodási tervek készítése kulcsfontosságú a 
mezőgazdasági vállalkozások számára. 

Célom olyan üzemtervezési rendszer kidolgozása volt, mely – azon túl, hogy segíti a 
gazdálkodókat az agrár-környezetgazdálkodási intézkedések megértésében – lehetővé teszi 
annak előzetes vizsgálatát is, hogy a vállalásra tervezett programcsomagok miképpen 
illeszthetők az üzem gazdálkodási gyakorlatába. Ezáltal olyan – a környezeti és agrár 
szempontokat integráló – tervezési gyakorlat alakulhat ki, mely a jelenleg általánosan 
elfogadottnál ökológiailag és ökonómiailag is fenntarthatóbb gazdálkodást eredményezhet.  

A téma megalapozásához a következő kérdéskörök áttekintését tartottam szükségesnek: 
− a környezetvédelmi megfontolások megjelenésének és agrárpolitikába történő 

integrálásának európai uniós és hazai folyamatai, a környezetgazdálkodás kialakulása; 
− az üzemtervezési és üzemi nyilvántartási módszerek történeti fejlődése Magyarországon; 
− a tervezés elméleti kérdései; 
− az agrár-környezetvédelmi üzemtervezés európai gyakorlata és eddigi tapasztalatai;  
− a gazdálkodás ökológiai-ökonómiai teljesítményének értékelési szempontjai és 

lehetőségei.  
 

A munka központi részében azt vizsgáltam, hogy  
− hogyan alakítható ki a gazdálkodás valamint a környezet- és természetvédelem üzemi 

szintű összehangolására szolgáló tervezési metodika, az agrár-környezeti üzemtervezési 
rendszer; 

− mely tartalmi elemeket szükséges az üzemtervek rendszeréhez meghatározni; 
− a Nemzeti Agrár-környezetvédelmi Program induló évének célprogramjaihoz 

kialakítandó üzemtervezési rendszer gyakorlati kivitelezésére milyen struktúra és 
felépítés indokolt; 

− milyen tapasztalatokkal szolgál a tervek gyakorlati alkalmazása különös tekintettel az 
Érzékeny Természeti Területek célprogramra; és végül 

− hogyan támogatható az üzemtervezés táblázatkezelő programos és internetes informatikai 
alkalmazásokkal. 

A munka a fenntartható, környezetkímélő gazdálkodás üzemterv készítéséhez kívánt 
tudományosan megalapozott gyakorlati eszközt adni az érdeklődő gazdák, szaktanácsadók és 
szakmapolitikai döntéshozók kezébe. 

A kérdéskör európai és hazai gyakorlatának , valamint szakirodalmi előzményeinek áttekintése 
után a legfontosabb környezeti problémák okainak, befolyásoló tényezőinek és eredményének 
felsorolásával, azok környezeti elemenként (talaj, víz, levegő, bio- és tájdiverzitás) való 
csoportosításával értékeltem, hogy az adott környezeti probléma a tervezés mely részletében 
(tervtípus) szerepelhet és ott hogyan vehető figyelembe. Ennek eredményeként összefoglaltam, 
hogy az egyes tervtípusokkal szemben végső soron milyen környezetvédelmi elvárásokat 
támasztunk, és a tervtípusok hogyan járulhatnak hozzá a természeti erőforrások megőrzéséhez. 
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Ezt követően meghatároztam az agrár-környezeti üzemterv tartalmi elemeit, amelyet a Nemzeti 
Agrár-környezetvédelmi Program egyes célprogramjainak agrár-környezeti vállalásaihoz 
illesztettem, majd kialakítottam a célprogramokhoz az agrár-környezeti üzemterv űrlap rendszert 
és összefoglaltam az űrlapsor alkalmazásával nyert gyakorlati tapasztalatokat. A rendszer egy 
gazdaság általános adatait, termelési szerkezetét leíró illetve az agrár-környezeti programba 
bevitt területeket nyilvántartó ún. általános lapokból, valamint az egyes célprogramoknak 
megfelelő ún. program-specifikus lapokból áll.  

Kifejlesztettem az agrár-környezeti üzemtervezést támogató táblázatkezelő-programos és 
internetes információs alkalmazásokat. Az Excel táblázatkezelő programban kialakított űrlapok 
gazdaságonként egy-egy munkafüzetben tárolhatók. A programon keresztül lehetővé tettem a 
számítások automatizálását, melynek eredményeként a tervkészítési munka gyorsabb, 
áttekinthetőbb és pontosabb. Az interneten keresztül működtethető alkalmazással egy 
döntéstámogató és adatkezelő rendszert hoztam létre. Az alkalmazással lehetővé tettem a 
gazdálkodók számára, hogy az egyes mezőgazdasági tábláikon elvégzett műveletek és 
anyagfelhasználások rögzítésével eleget tegyenek a program által támasztott táblatörzskönyv-
vezetési kötelezettségeknek azzal együtt, hogy – a háttérben működtetett adatbázis révén – képet 
kapjanak a gazdálkodásuk ökológiai és ökonómiai aspektusairól is. Mindez nagyban segíti a 
felhasználókat abban, hogy mezőgazdálkodási tevékenységeiket az erőforrásaiknak megfelelően 
úgy végezhessék, hogy azok harmóniában álljanak az NAKP-s és az EU-s irányelvekkel. 

Vizsgálataim és azok eredményei alapján a gyarkorlat számára is jól használható javaslatokat 
fogalmaztam meg, melyek közül az alábbiakat emelem ki: 

− A tervezés segíti a gazdákat a hazai és a nemzetközi jogszabályokból fakadó 
kötelezettségeik megértésében és a szükséges változtatások végrehajtásában. Az ún. jó 
gazdálkodási üzemterv kidolgozásakor a tervezés a gazdaság egészének és ezen belül az 
ágazatoknak olyan komplex ökonómiai-környezetvédelmi szempontú megközelítését 
jelenti, amely rugalmas döntéstámogató eszközt jelent a gazdaságos és egyben 
környezetileg alkalmazkodó cselekvési terv, a jó gazdálkodási üzemterv kidolgozására. 

− Agrár-környezetvédelmi programban való részvételkor az agrár-környezetgazdálkodási 
üzemtervben a pályázó gazda  

o egyrészt számot vethet, hogy a célprogram előírásait hogyan tudná teljesíteni, 
milyen változtatásokat és áldozatok meghozatalát kell vállalnia az agrár-
környezeti kifizetésre jogosulttá váláshoz, 

o másrészt az agrár-környezetgazdálkodási üzemtervvel tudja a pályázatát a 
vállalások megvalósításának konkrét terveivel alátámasztani, 

o harmadrészt, az agrár-környezetvédelmi üzemterv és nyilvántartás együttesen 
szolgálhat a gazdálkodás minőségének tanúbizonyságául, amely nemcsak 
esetlegesen a jövőbeli minőségbiztosítási rendszerekben való részvételkor 
jelenthet egyfajta referenciát, hanem segíthet a gazdálkodás, mint életforma 
társadalmi elfogadottságának helyreállításában is. 

− Az agrár-környezetgazdálkodási üzemterv készítésekor elengedhetetlen a témában jártas 
szakképzett tervező segítsége. Az üzemterv elkészítése, majd az azt követő kvázi 
folyamatos kapcsolattartás a gazdákkal (környezetgazdálkodási szaktanácsadás) azonban 
bizalmi feladat. Egy agrár-környezeti ügyekben jól képzett, helyi ismeretekkel 
rendelkező üzemtervező szakértő kivívhatja magának a helyi gazdák elismerését. Az 
agrár-környezeti szaktanácsadás ezen formája a leghatékonyabb, hiszen az üzemtervező a 
terület adottságaival és a gazda által felvállalt feladatokkal egyaránt tisztában van, és így 
célzott megoldási javaslatokkal, tanácsokkal szolgálhat. 

− Mindehhez az országos agrár-környezetgazdálkodási üzemtervező hálózat kiépítése 
szükséges, amelynek kiinduló alapja, az akkreditált üzemtervezők listája már 
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rendelkezésre áll. A minőségi üzemtervek készítéséhez azonban az üzemtervezők 
számára speciális és rendszeres képzéseket és rendszeres fórumot kellene kialakítani, 
ahol a tapasztalatokat meg lehet osztani. 

− További kutatási feladatot jelent az agrár-környezetgazdálkodási üzemtervezéshez a 
Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot valamint a Helyes Mezőgazdálkodási 
Gyakorlat követelményrendszerének regionális pontosítása, felmérése, melynek 
eredményei a környezetbarát mezőgazdaság elterjedését, hatékony gyakorlati 
alkalmazását segítenék, ha a javaslatok tervezési segédletek, kiadványok formájában és 
továbbképzések révén a gazdákhoz eljutnának. 

− Magyarországon a környezetgazdálkodási intézkedésekhez egyenlőre még nem készült 
megfigyelő-visszajelző rendszer. Jövőbeli kutatási feladat a magyar sajátosságokat 
figyelembe vevő, ökológiai teljesítményének mérésére alkalmas monitoring rendszer 
kidolgozása, amely információt szállíthat a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv agrár-
környezetgazdálkodási intézkedéseihez kapcsolódó célprogramok hatásosságáról, azaz 
arról, hogy a gazdaságok szintjén az egyes intézkedéseknek, célprogramoknak milyen 
hatása van az élővilágra, tájra, a termelési alapokra. 

A humán erőforrások mellett azonban szinte azonos fontossággal szerepel az agrár-
környezetgazdálkodási üzemtervezési és üzemi nyilvántartási módszertan továbbfejlesztése, 
technikai megoldásainak javítása. Jelen munka ehhez kívánt – remélhetőleg hasznos – alapot 
szolgáltatni az agrár-környezetgazdálkodási üzemtervek tartalmi elemeinek és egységes 
struktúrájának meghatározásával, a nyilvántartás lehetőségének felkutatásával és a számítógépes 
technika nyújtotta eszközök alkalmazásának feltárásával. 
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7. ÚJ TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK 

A dolgozat tartalmi megállapításai és az alkalmazott módszertani elvek alapján a következő új 
illetve újszerű eredményeket fogalmaztam meg: 

1. A disszertációban bemutattam és átfogóan értékeltem a hazai üzemtervezési és üzemi 
nyilvántartási módszerek fejlődését, melynek során különös tekintettel voltam a 
környezeti szempontok figyelembevételének fejlődésére a különféle tervezési és 
nyilvántartási módszerek esetén.  

2. Elvégeztem az agrár-környezetgazdálkodási üzemtervezés EU gyakorlatának átfogó 
értékelését. Áttekintettem a környezeti szempontok üzemtervekbe való integrálásának 
külföldi tapasztalatait, és részletesen elemeztem az agrár-környezetvédelmi 
programokhoz kapcsolódó nemzetközi üzemtervezési gyakorlatot.  

3. Feltártam a környezeti tényezők tervezhetőségét. A mezőgazdasági eredetű legfontosabb 
környezeti problémákat környezeti elemenként csoportosítottam, majd a problémák 
okának, befolyásoló tényezőinek és eredményének figyelembevételével javaslatot tettem 
az adott környezeti probléma tervezésbe való illesztésére. Összefoglaltam az egyes 
tervtípusokkal szemben támasztott környezetvédelmi elvárásokat. Bizonyítottam, hogy az 
egyes tervtípusok jelentősen hozzájárulnak a természeti erőforrások megőrzéséhez.  

4. Meghatároztam az agrár-környezetgazdálkodási üzemterv tartalmi elemeit, majd azokat a 
Nemzeti Agrár-környezetvédelmi Program célprogramjaihoz illesztettem. Kialakítottam a 
Nemzeti Agrár-környezetvédelmi Program üzemtervi űrlap rendszerét, és összefoglaltam 
az űrlapsor alkalmazásával nyert gyakorlati tapasztalatokat.  

5. Kifejlesztettem az agrár-környezeti üzemtervezést támogató táblázatkezelő programos és 
internetes információs rendszereket. Az Excel-programon keresztül lehetővé tettem a 
számítások automatizálását. Az interneten keresztül működtethető alkalmazással egy 
döntéstámogató és adatkezelő rendszert hoztam létre.  
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8. SUMMARY 

The production efficiency of sustainable agriculture, the quality of its products and through these 
its competitiveness on the market is dependent to a great extent on the environment, the status 
and quality of natural resources. A basic principle of environment-friendly farming is adaptation 
to the  environment (both natural and economic). The most important tool for adaptation might 
be farm planning methods that are integrating these above aspects. With the increasing level of 
environmental requirements identified by the society and policies for farmers, the preparation of 
such integrated farm plans becomes of key importance for agricultural businesses. 

A good farm plan, however, is not only a basis for reasonable farming but more increasingly 
required in agricultural support schemes, for obtaining bank loans, and can help receiving agri-
environmental payments and other funds. 

The objectives of the work were to elaborate a farm planning system that beyond helping farmers 
with understanding agri-environmental measures, it also facilitates the preliminary analysis 
whether how the measures planned to be undertaken can be fit into the everyday farming practice 
of the farm. As a result, a farm planning practice  - integrating environmental and agronomic 
aspects – can emerge that might result in an environmentally and economically more sustainable 
farming than generally accepted at present. 

To ground the topic I thought important to overview the following issues: 
− the emergence of the need for environmental protection in agriculture, the processes of 

integrating environmental considerations into agricultural policies in the European Union 
and in Hungary, the evolvement of environmental management in agriculture, 

− the historical development of farm planning and farming record keeping methods in 
Hungary, 

− the theoretical background of farm planning, 
− the practice and experiences of agri-environmental farm planning in the European Union, 
− aspects of and possibilities for evaluating the ecological and economic performance of 

farming. 
In the central part of the work I examined  

− how a planning methodology for harmonising environmental protection and nature 
conservation with farming, an agri-environmental farm planning system can be 
developed, 

− what modules these farm plans should contain, 
− what structure of the farm planning system to be developed for the agri-environmental 

schemes in the initial year of the National Agri-environmental Programme is needed, 
− what experiences can be gained from the practical application of the developed farm 

planning system with special regard to the Environmentally Sensitive Areas Scheme, and 
finally 

− how the farm planning system can be supported with spreadsheet software and on-line 
internet applications. 

The work wish to contribute to the preparation of sustainable and environment friendly farming 
plans with a scientifically grounded practical tool for the concerned farmers, advisors and policy 
makers. 

The principle of gradualism must be followed when putting farm level environmental 
management in practice and also during planning. Therefore the direct negative effects (i.e. 
environmental problems) of everyday farming have to be tackled and only after a minimum level 
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of environmental management is reached in all fields of farming must one think about planning 
for positive environment enhancing actions (e.g. creating new landscape element or habitat). 

After collecting the reasons, influencing factors and results of the most important environmental 
problems from farming, I evaluated these environmental problems by environmental elements 
(soil, water, air, biodiversity, landscape diversity) and identified in which farm planning module 
and how should a given environmental problem be taken into account. As a result, I have 
concluded the environmental requirements that should be tackled within the various planning 
modules. I also summarised how the different planning modules can contribute to maintaining 
and conserving natural resources. 

In this chapter first I identified the building blocks that the specific agri-environmental farm 
plans should contain according to the management requirements of the various schemes of the 
National Agri-environmental Programme. Then I prepared the farm plan worksheet system for 
the National Agri-environmental Programme and concluded the experiences gained with the 
practical application of the worksheet system for the Environmentally Sensitive Scheme. On the 
one hand the planning system consist of so-called general sheets that contain the identification 
data and contacts, the production structure of the farm, and the identification of plots enrolled 
into agri-environmental schemes. Secondly, there are so-called programme specific sheets that 
correspond to the different agri-environmental schemes. When using the planning system in 
practice I experienced that farmers neither could nor really wanted to give data about the whole 
area of their farms and many of them were distrustful with these issues even during the 
discussions in person that aimed to collecting the data missing form the data forms. 

I developed the spreadsheet (MS Excel) version of the agri-environmental farm planning system 
and related information support on the Internet. The planning forms developed in the Excel 
spreadsheet system can be stored in separate workbooks by farms. With the Excel spreadsheet 
system I made the automation of calculations possible that enables a more quick but clear-cut, 
precise work. With the application operable through the Internet I prepared an on-line decision 
support and data managing system. The application makes it possible that with inputting material 
use and operations made on plots farmers could fulfil their obligations set by the agri-
environmental schemes of keeping field records. With operating the database in the background 
the application also give information to the farmers about the economic and ecological aspects of 
their farming. The applications developed might greatly help users that they could pursue 
agriculture according to their resources in a manner that is in harmony with the national agri-
environmental prescriptions and EU directives. 

The implementation of the integration process of environmental policy into agricultural policy in 
practice should be realised at farm level and focus on integrating environmental aspects into the 
everyday farming practices. As a result of policy development a wide array of agricultural 
support schemes become conditional on a developing hierarchy of different levels of 
environmental requirements/standards. The necessity of planning for environmental management 
therefore is unquestionable. However, according to the farming content behind the 
environmental standard level that is aimed for there are several different types of environmental 
farm plans whose field of application might also greatly differ from each other. 

During the preparation of a so called “plan of good practice” planning means a complex 
economic and environmental approach of the whole farm and the enterprises that mean a flexible 
decision supporting tool to develop an economic yet environmentally adaptive action plan, a 
good farming plan. 

The preparation of agri-environmental farm plans, however, is justified when one participates in 
agri-environmental schemes. In such a plan the applicant farmer can think over how he could 
fulfil the prescriptions of a certain scheme, what changes and what trade-offs should be made to 
become eligible for claiming agri-environmental payments. On the other hand, the farmer can 
justify his application with the concrete plans of the undertakings to be carried out with having 
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the agri-environment farm plan. Thirdly, the agri-environmental farm plan together with the 
farming records can serve as a proof of the quality of farming that might not only mean a kind of 
reference at a future participation in quality assurance schemes but can also help restoring the 
social acceptance of farming as a type of lifestyle. 

During the practical use of the planning forms that were elaborated for the agri-environmental 
schemes in 2002, I observed that the preparation of any sort of farm plans were unknown to most 
of the farmers who applied to the agri-environmental schemes. Farmers neither were touched by 
the option to get help from agri-environmental farm planners. This was clear from the distrust 
experienced during the preparation of the farm plans. Farm planning therefore is a confidential 
work. A farm planning expert educated in agri-environmental issues who also has local 
knowledge can achieve the countenance and trust of local farmers. The more important this is 
because the mandate of the planner does not terminate when the plan is ready. As a matter of fact 
it rather continues when the farmer starts implementing the plan and he can turn with any 
environment management question to the farm planner for advice. This form of agri-
environmental advising and regular discussions is the most effective as the planner knows well 
the both the area and the tasks that the farmer enrolled for. Consequently, he can come up with 
customized recommendations tailored to the particular farm. 

A nation wide network of agri-environmental farm planners should be developed to make the 
system operational and widely available. The basis for this network, a group of accredited farm 
planners already exist in the form of a list in the Ministry of Agriculture and Rural Development. 
For the preparation of quality farm plans, however, specific trainings and a regular forum for the 
planners should be organised where experiences could be exchanged. 

Beyond human resources, the further development of the methodology and betterment of 
technical solutions for agri-environmental farm planning and record keeping is equally 
important. This current work wish to contribute with a hopefully useful basis to this aspect with 
identifying the contents and logical structure of agri-environmental farm plans, with exploring 
the possibilities for keeping agri-environmental farming records and with using the support of 
computer applications. 

Agri-environment means a continuous learning process to all of us: to farmers, to farm planners, 
to programme developers and officers and also to agri-environmental research. It holds many 
opportunities, tasks and future challenges. 
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10.2. MELLÉKLET: PÉLDA AZ „ÖKOPUNKT-RENDSZER” MŰKÖDÉSÉRE 

Mintaterület  

Régió Nordwestliches Waldviertel 
Település neve Litschau 
Gazdálkodás típusa Tejelő tehenészet + árunövény termelés 
Mezőgazdaságilag hasznosított területek 
megoszlása ha-ban: 

szántó
gyepterület – legelő

szántó/gyepterület arány

 
29.2 ha 
20.1 ha 
9.1 ha 
70:30 

Szántóföldi kultúrák: őszi rozs   (a teljes szántóterület 34 %-án) 
tritikálé   (5 %) 
tavaszi árpa   (17 %) 
zab   (5 %) 
kender   (9 %) 
étkezési burgonya   (8 %) 
herefüves + javított legelő   (22 %) 

Nagyállat egység/ha 0.85 

 
Kibocsátott trágyamennyiség   

Istállótrágya (szerves trágya + hígtrágya) 1240 kg N = 42 kg N/ha 
Ásványi trágyák:   

Nitramoncal 270 kg N  
Vollkorn (sárga) 380 kg N  
Vollkorn (piros) 110 kg N  

Nitramoncal (legelőre, rétre) 20 kg N  
Összes kibocsátott ásványi trágya: 780 kg N = 27 kg N/ha 

Egyéb (köztes vetés, zöldtrágya, elővetemény hatása)  3 kg N/ha 
   

Mindösszesen  72 kg N/ha 

 
Minőségi pontszámok a szántók és gyepterületek nagy részén a talajértékszám 10 – 20 

között változik, kis részen 20 felett van 
Rétek, kaszálók átlagos 
hasznosítása: 

aug. végéig általában 2 kaszálás + 1 őszi kaszálás 
a fennmaradó kaszálók esetén 2 kaszálás aug. végéig 
1 kaszálón – 1 kaszálás 

Tájelemek részaránya 11.3 % 

Ökopont számítása 
 

vetésforgó 
talajborítás 
tábla mérete 
trágyázás intenzitása 
trágya típusa, trágyázás módja 
a kaszálás gyakorisága 
a gyepterület kora 
biocidek használata 
tájelemek megléte 

 
 3,2 pont/ha (szántókra) 
 4,0 pont/ha (szántókra) 
 3,3 pont/ha (szántókra) 
 1,7 pont szántó + gyepterület 
 2.4 pont/ha (szántó + gyepterület) 
 3.2 pont/ha (gyepterület) 
 4,4 pont/ha (gyepterület) 
-0,5 pont/ha (szántó + gyepterület) 
10,1 pont/ha 

Összesen 24,2 pont/ha 
Ökopont prémium 286 Euró/ha  
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10.3. MELLÉKLET: A KÖRNYEZETVÉDELMI PROBLÉMÁK ÉRTÉKELÉSE ÉS 
TERVEZHETŐSÉGE 
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Talaj vonatkozású környezetvédelmi problémák befolyásoló tényezői és azok tervezhetősége 
probléma    oka eredmény Befolyásoló tényezők tervezhetőség tervezési szempont /paraméter 

Csapadék időszaka, 
mennyisége 

trendek alapján következtethető, 
figyelembe vehető 

- 

Felszíni lejtés területfelhasználási terv erózióveszélyes lejtésű területek 
térbeli lehatárolása 

Talajtípus   területfelhasználási terv erózióveszélyes talajú területek 
térbeli lehatárolása 

területfelhasználási terv növényelhelyezés az erózióveszély 
figyelembevételével 

Növény típusa  

vetésváltási terv talajvédő vetésszerkezet kialakítása 
Földművelési rendszer termesztéstechnológiai terv talajvédő földművelés technológia 
Táblaszegély kezelés természetvédelmi terv talajvédő táblaszegély kezelés 

Erózió (szél és 
víz): 

Nem megfelelő 
gazdálkodás 
miatt kitett 
talajfelszín 

talajveszteség, 
tápanyag- és 
szervesanyag-
veszteség, 
talajtermékenység 
csökken, természetes 
vizek és levegő 
szennyezés 

Öntözés öntözési terv  talajvédő öntözéstechnológia 
Alkalmazott gépek és a 
gépek alkalmazási 
gyakorisága 

termesztéstechnológiai terv talajvédő gépek alkalmazása 

Földművelési rendszer termesztéstechnológiai terv talajvédő földművelés technológia 

Talajtömörödés  Nehéz gépek
alkalmazása, 
gyakori járatás, 
főként nedves 
talajállapot 
esetén 

megnöveli a felszíni 
lefolyást, romlik a 
talajszerkezet, 
levegőzöttség, 
csökken a növények 
növekedése 

Csapadékos időjárás / 
öntözés 

trendek alapján következtethető, 
figyelembe vehető/ öntözési terv 

talajvédő öntözéstechnológia 

területfelhasználási terv a növénytermesztés helyszíneinek 
kijelölése 

Növény típusa 

vetésváltási terv az adottságoknak megfelelő 
növények kiválasztása 

Földművelési rendszer termesztéstechnológiai terv az adottságoknak megfelelő 
növénytermesztési technológia 
összeállítása 

Tápanyaggazdálkodási terv a növény és az adottságok 
figyelembevételével kalkulált 
tápanyagigény 

Tápanyag- és 
szervesanyag-
veszteség 

túlzott tápanyag- 
és szervesanyag 
bevitel 

természetes vizek és 
levegő szennyezés 

Tápanyag / Szervesanyag-
utánpótlás rendszere  

 termesztéstechnológiai terv kijuttatási mód és időpont a növény 
és az adottságok 
figyelembevételével   

talajsavanyodás szakszerűtlen 
műtrágyahaszná
lat 

Tápelem felvétel 
korlátozódik 

  területfelhasználási terv talajsavanyodás által érintett vagy 
potenciális területek térbeli 
lehatárolása 

 



 

probléma    oka eredmény Befolyásoló tényezők tervezhetőség tervezési szempont /paraméter 

termesztéstechnológiai terv meszezés mennyiségének, 
módjának, időpontjának 
meghatározása 

területfelhasználási terv a növénytermesztés helyszíneinek 
kijelölése 

Növény típusa 

vetésváltási terv az adottságoknak megfelelő 
rezisztens növények kiválasztása 

Alkalmazott peszticid típusa, 
kijuttatása 

növényvédelmi terv a növény és az adottságok 
figyelembevételével kalkulált 
vegyszerigény 

Peszticid 
szennyezés  

szakszerűtlen 
vegyszerfelhasz
nálási 
mennyiség / 
technika 

Talajszerkezet és 
tápanyagállapot 
romlik, talajflóra és 
fauna csökken 

termesztéstechnológia  termesztéstechnológiai terv megelőző agrotechnika és 
növényvédelem 

tápanyaggazdálkodási terv  a hatóanyagok figyelembevétele nehézfém 
szennyezés 

szakszerűtlen 
műtrágyahaszná
lat / 
vegyszerhasznál
at 

Pl. műtrágyákból: 
talajszerkezet és 
tápanyagállapot, 
talajflóra és fauna 

Alkalmazott peszticid, 
műtrágya típusa növényvédelmi terv a hatóanyagok figyelembevétele 

    

 

 



 

Víz vonatkozású környezetvédelmi problémák befolyásoló tényezői és azok tervezhetősége 
probléma    oka eredmény Befolyásoló tényezők tervezhetőség tervezési szempont /paraméter 

területfelhasználási terv öntözni kívánt területek lehatárolása 
vetésváltási terv öntözni kívánt növények, fajtaválasztás 
öntözési terv az öntözés módjának, idejének, 

mennyiségének meghatározása 

öntözés Nem megfelelően 
adagolt öntözővíz 

Más vízhasználatok 
korlátozása, szikesítés, 
tápanyag-kimosódás, 
vízszennyezés 

Öntözővíz mennyisége és 
minősége 

termesztéstechnológiai terv termesztéstechnológia kialakítása az 
öntözés figyelembevételével 

területfelhasználási terv a növénytermesztés helyszíneinek 
kijelölése 

Növény típusa 

vetésváltási terv az adottságoknak megfelelő növények 
kiválasztása 

Földművelési rendszer termesztéstechnológiai terv az adottságoknak megfelelő 
növénytermesztési technológia 
összeállítása 

Tápanyaggazdálkodási terv a növény és az adottságok 
figyelembevételével kalkulált 
tápanyagigény 

Tápanyag / Szervesanyag-
utánpótlás rendszere 

 termesztéstechnológiai terv tápanyag kijuttatási mód és időpont a 
növény és az adottságok 
figyelembevételével   

Táblaszegély / vízpart 
szegély kezelés 

természetvédelmi terv trágyázás és vegyszermentes puffersáv 

Legeltetett állatok létszáma területfelhasználási terv gyepterületek lehatárolása 

Tápanyag-
szennyezés 

Felszíni lefolyás, 
kimosódás 

talajvíz szennyezés, 
eutrofizáció, vízi 
ökoszisztémák 

  legeltetési terv legeltetés módja, időszaka, várható 
trágyaterhelés 

területfelhasználási terv a növénytermesztés helyszíneinek 
kijelölése 

Növény típusa 

vetésváltási terv az adottságoknak megfelelő rezisztens 
növények kiválasztása 

Alkalmazott peszticid 
típusa, kijuttatása 

növényvédelmi terv a növény és az adottságok 
figyelembevételével kalkulált 
tápanyagigény 

Peszticid-
szennyezés 

Felszíni lefolyás, 
kimosódás 

Talaj- és felszíni vizek 
szennyezése, vízi 
ökoszisztémák 

Táblaszegély / vízpart 
szegély kezelés 

természetvédelmi terv trágyázás és vegyszermentes puffersáv 

szedimentáció  Felszíni lefolyás,
kimosódás 

Talajveszteség, vízi 
ökoszisztémák 

Lsd. erózió Lsd. erózió Lsd. erózió 

 



 

Levegő vonatkozású környezetvédelmi problémák befolyásoló tényezői és azok tervezhetősége 
probléma       oka eredmény Befolyásoló tényezők tervezhetőség tervezési szempont

/paraméter 
területfelhasználási terv a növénytermesztés 

helyszíneinek kijelölése 
Növény típusa 

vetésváltási terv az adottságoknak megfelelő 
rezisztens növények 
kiválasztása 

Alkalmazott peszticid típusa, 
kijuttatása 

növényvédelmi terv a növény és az adottságok 
figyelembevételével kalkulált 
vegyszerigény 

Peszticid 
evaporáció  

Rossz 
vegyszerfelhasználási 
mennyiség/ időzítés / 
technika 

levegőszennyezés

termesztéstechnológia  termesztéstechnológiai terv megelőző agrotechnika és 
növényvédelem 

területfelhasználási terv a növénytermesztés 
helyszíneinek kijelölése 

Növény típusa  

vetésváltási terv az adottságoknak megfelelő 
növények kiválasztása 

Földművelési rendszer termesztéstechnológiai terv az adottságoknak megfelelő 
növénytermesztési 
technológia összeállítása 

Tápanyaggazdálkodási terv a növény és az adottságok 
figyelembevételével kalkulált 
tápanyagigény 

Tápanyag 
evaporáció: 
növényterm 

Rossz időzítés, 
technológia 

levegőszennyezés

Tápanyag / Szervesanyag-
utánpótlás rendszere 

 termesztéstechnológiai terv kijuttatási mód és időpont a 
növény és az adottságok 
figyelembevételével   

trágyakezelés állattartás technológiai terv trágyatárolás 
Legeltetett állatok létszáma területfelhasználási terv gyepterületek lehatárolása 

Tápanyag 
evaporáció: 
állattartás 

technológia levegőszennyezés

  legeltetési terv legeltetés módja, időszaka, 
várható trágyaterhelés 

 



 

Biodiverzitás és táj vonatkozású környezetvédelmi problémák befolyásoló tényezői és azok tervezhetősége 
probléma    oka eredmény Befolyásoló tényezők tervezhetőség tervezési szempont /paraméter 

területfelhasználási terv élőhely-létesítés potenciális 
területeinek kijelölése 

termesztéstechnológiai terv kímélő puffersáv hagyása 

Élőhelyek, 
táblaszegélyek 
eltávolítása 

Erősen 
specializált 
szántóföldi 
termesztés 

Élőhelyek 
mennyisége, 
minősége, 
fajdiverzitás 
csökken 

Termesztés intenzitása 

természetvédelmi terv élőhely fenntartás, -létesítés 
tevékenységei 

termesztéstechnológiai terv megelőző agrotechnika 
növényvédelmi terv megelőző agrotechnika 
tányaggazdálkodási terv racionalizált tápanyagszükséglet 

kalkuláció 

Túlzott tápanyag 
és 
vegyszerhasználat

Erősen 
specializált 
szántóföldi 
termesztés 

fajdiverzitás 
csökken 

Termesztés intenzitása 

természetvédelmi terv trágya és vegyszermentes 
puffersáv 

területfelhasználási terv gyepterületek lehatárolása 
legeltetési terv állatlétszám, legeltetés módja, 

időszaka, várható trágyaterhelés 

túllegeltetés és 
biodiverzitás 

Nagy 
állatsűrűség 

Taposás, 
fajdiverzitás 
csökken 

Állatok száma és típusa 

 természetvédelmi terv gyepterület karbantartási munkái 
területfelhasználási terv gyepterületek lehatárolása 
legeltetési terv állatlétszám, legeltetés módja, 

időszaka, várható trágyaterhelés 

alullegeltetés és 
biodiverzitás 

Túl kicsi 
állatsűrűség 

Nem kívánatos 
szukcesszió, 
fajdiverzitás 
csökken 

Állatok száma és típusa 

 természetvédelmi terv gyepterület karbantartási munkái 
területfelhasználási terv élőhely-létesítés potenciális 

területeinek kijelölése 
termesztéstechnológiai terv kímélő puffersáv hagyása 

Tájelemek 
eltávolítása és táj 

Erősen 
specializált 
szántóföldi 
termesztés 

Tájdiverzitás 
csökken 

Tájelemek elhelyezkedése, 
mennyisége és minősége 

természetvédelmi terv élőhely fenntartás, -létesítés 
tevékenységei 

területfelhasználási terv gyepterületek lehatárolása 

legeltetési terv állatlétszám, legeltetés módja, 
időszaka, várható trágyaterhelés 

alullegeltetés 
hatása a tájra 

Túl alacsony 
állatsűrűség 

Nem kívánatos 
szukcesszió, 
tájdiverzitás 
csökken 

Állatok száma és típusa 

 természetvédelmi terv gyepterület karbantartási munkái 

 





 

10.4. MELLÉKLET: AZ AGRÁR-KÖRNYEZETVÉDELMI ÜZEMTERVEK 
CÉLPROGRAMONKÉNTI SPECIÁLIS TARTALMI KÖVETELMÉNYEI 

Az agrár-környezetvédelmi alapprogram (talajvédő gazdálkodás) üzemtervének speciális 
tartalmi követelményei 

− elővetemény faj, fajta, vetésforgó; 
− termesztett növényfaj, fajta (szaporítóanyag); 
− főtermék, melléktermék hozam (kg/ha); 
− melléktermék sorsa (lekerül vagy alászántják); 
− istállótrágya/hígtrágya felhasználás (t/ha, m3/ha); 
− műtrágya felhasználás (N-P-K hatóanyag, kg/ha); 
− mésztrágya felhasználás (t/ha); 
− zöldtrágya felhasználás (t/ha); 
− baktérium trágya felhasználása (kg/ha); 
− számított tápanyag mérleg; 
− trágyázás ideje, módja, eszköze, időszükséglete (óra/ha), felhasználandó trágyaféleségek 

mennyisége (t/ha); 
− talajművelés ideje, módja, eszköze, időszükséglete (óra/ha); 
− vetés ideje, módja, időszükséglete (óra/ha), vetőmag menyisége (kg/ha); 
− vízellátás ideje, módja, eszköze, mennyisége (mm) (talajtani szakvélemény és vízjogi 

engedély csatolása szükséges); 
− termésszabályozás ideje, módja, eszköze, időszükséglete (óra/ha), felhasználandó szerek 

menyisége (kg, l/ha); 
− növényvédelem ideje, módja, eszköze, időszükséglete (óra/ha), károsítók megnevezése, 

felhasználandó szerek dózisa (kg, l/ha, %), permetlémennyiség (hl/ha); 
− tervezett táblakörnyéki műveletek és azok időpontja; 
− a tábla fedezeti hozzájárulása (Ft/ha) és a főtermék önköltsége (Ft/t). 

 

Az Integrált gazdálkodás -szántóföldi zöldségek – célprogram üzemtervének speciális tartalmi 
követelményei 

− elővetemény faj, fajta, vetésforgó; 
− termesztendő növényfaj, fajta (szaporítóanyag); 
− tervezett főtermék, melléktermék hozam (kg/ha); 
− trágyázás ideje, módja, eszköze, felhasználandó trágyaféleségek mennyisége (t/ha); 
− talajművelés ideje, módja, eszköze, időszükséglete (óra/ha); 
− vetés ideje, módja, időszükséglete (óra/ha), vetőmag menyisége (kg/ha); 
− vízellátás ideje, módja, eszköze, mennyisége (mm) (talajtani szakvélemény és vízjogi 

engedély csatolása szükséges); 
− termésszabályozás ideje, módja, eszköze, időszükséglete (óra/ha), felhasználandó szerek 

menyisége (kg, l/ha); 
− növényvédelem ideje, módja, eszköze, időszükséglete (óra/ha), a növényápolási 

műveletek időrendi sorrendje, a károsítók megnevezése, a felhasználandó szerek dózisa 
(kg, l/ha, %), permetlémennyiség (hl/ha); 

− számított tápanyag mérleg; 
− tervezett táblakörnyéki műveletek és azok időpontja; 
− a tábla fedezeti hozzájárulása (Ft/ha) és a főtermék önköltsége (Ft/t); 
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Az Integrált gazdálkodás - almatermésűek– célprogram üzemtervének speciális tartalmi 
követelményei 

− gyümölcskataszter azonosító- és termőhelyi adatai; 
− növényfaj, fajta (szaporítóanyag); 
− telepítés módja, ideje, művelésmód, koronaforma (talajtani szakvélemény); 
− termőrefordulás ideje, tervezett hozam; 
− trágyázás módja, eszköze, ideje, felhasználandó trágyaféleségek mennyisége (t/ha); 
− talajművelés ideje, módja, eszköze, időszükséglete (óra/ha); 
− vízellátás ideje, módja, eszköze, mennyisége (mm) (talajtani szakvélemény és vízjogi 

engedély csatolása szükséges); 
− termésszabályozás ideje, módja, eszköze, időszükséglete (óra/ha), felhasználandó szerek 

menyisége (kg, l/ha); 
− növényvédelem ideje, módja, eszköze, időszükséglete (óra/ha), a növényápolási 

műveletek időrendi sorrendje, a károsítók megnevezése, a felhasználandó szerek dózisa 
(kg, l/ha, %), permetlémennyiség (hl/ha); 

− számított tápanyag mérleg; 
− tervezett táblakörnyéki műveletek és azok időpontja; 
− várható főtermék/melléktermék hozam (kg/ha); 
− a tábla fedezeti hozzájárulása (Ft/ha) és a főtermék önköltsége (Ft/t). 

 

Az Integrált gazdálkodás - csonthéjasok és bogyósok– célprogram üzemtervének speciális 
tartalmi követelményei 

− gyümölcskataszter azonosító- és termőhelyi adatai; 
− növényfaj, fajta (szaporítóanyag); 
− telepítés módja, ideje, művelésmód, koronaforma (talajtani szakvélemény); 
− termőrefordulás ideje, tervezett hozam; 
− trágyázás módja, eszköze, ideje, felhasználandó trágyaféleségek mennyisége (t/ha); 
− talajművelés ideje, módja, eszköze, időszükséglete (óra/ha); 
− vízellátás ideje, módja, eszköze, mennyisége (mm) (talajtani szakvélemény és vízjogi 

engedély csatolása szükséges); 
− termésszabályozás ideje, módja, eszköze, felhasználandó szerek menyisége (kg, l/ha); 
− növényvédelem ideje, módja, eszköze, időszükséglete (óra/ha), a növényápolási 

műveletek időrendi sorrendje, a károsítók megnevezése, a felhasználandó szerek dózisa 
(kg, l/ha, %), permetlémennyiség (hl/ha); 

− számított tápanyag mérleg; 
− tervezett táblakörnyéki műveletek és azok időpontja; 
− várható főtermék/melléktermék hozam (kg/ha); 
− a tábla fedezeti hozzájárulása (Ft/ha) és a főtermék önköltsége (Ft/t)*  

 

Az Integrált gazdálkodás - szőlőtermesztés– célprogram üzemtervének speciális tartalmi 
követelményei 

− szőlőkataszter azonosító- és termőhelyi adatai; 
− növényfaj, fajta (szaporítóanyag); 
− telepítés módja, ideje, művelésmód, koronaforma (talajtani szakvélemény); 
− trágyázás módja, eszköze, ideje, felhasználandó trágyaféleségek mennyisége (t/ha); 
− talajművelés ideje, módja, eszköze, időszükséglete (óra/ha); 
− vízellátás ideje, módja, eszköze, mennyisége (mm) (talajtani szakvélemény és vízjogi 

engedély csatolása szükséges); 
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− termésszabályozás ideje, módja, eszköze, felhasználandó szerek menyisége (kg, l/ha); 
− növényvédelem ideje, módja, eszköze, időszükséglete (óra/ha), a növényápolási 

műveletek időrendi sorrendje, a károsítók megnevezése, a felhasználandó szerek dózisa 
(kg, l/ha, %), permetlémennyiség (hl/ha); 

− számított tápanyag mérleg; 
− tervezett táblakörnyéki műveletek és azok időpontja; 
− várható főtermék/melléktermék hozam (kg/ha); 
− a tábla fedezeti hozzájárulása (Ft/ha) és a főtermék önköltsége (Ft/t). 

 

Az extenzív halgazdálkodás célprogram üzemtervének speciális tartalmi követelményei 
− általános adatok (tavak elhelyezkedése, a tavak azonosító adatai, víz feltöltési és 

lecsapolási rendszer leírása, tavak műszaki állapota, jelenlegi természeti értékek, 
gazdálkodási cél); 

− vízkormányzás módja, ideje, mennyisége (vízfeltöltés, vízeresztés kezdete, befejezése); 
− nádgazdálkodás módja, ideje (nádaratás kezdete, befejezése), mennyisége; 
− tavak védelmének terve (tervezet a védett állatok és madarak kártételének csökkentésére: 

eszközök és elhelyezésük, intézkedések és azok időbeosztása, tervezett felmérések, 
monitoring; 

− vízi növényzet védelmének kezelési terve (jelenlegi és tervezett borítottság a tófelület 
százalékában, alkalmazott eszközök és azok felhasználási módja, ideje, mennyisége); 

− trágyázás módja, ideje, mennyisége (tervezett indító trágyázás ideje, mennyisége, évközi 
trágyázás mennyisége és gyakorisága, utolsó trágyázás ideje); 

− kihelyezési és lehalászási adatok (tervezett kihelyezés mennyisége, ideje, fajok és 
korsztályok aránya, tervezett lehalászott mennyiség, lehalászás kezdő időpontja); 

− várható természetvédelmi eredmények (védett fajok populációjának változása, 
biodiverzitás változása, élőhely szerepe a „zöld folyosók” kialakításában, egyedi 
természeti értékek, kultúr-ökológiai értékelés stb.); 

− várható főtermék/melléktermék hozam (kg/ha); 
− a tábla fedezeti hozzájárulása (Ft/ha) és a főtermék önköltsége (Ft/t). 

 

Az Érzékeny Természeti Területek szántóföldi művelési programja üzemtervének speciális 
tartalmi követelményei 

− meglévő természeti értékek (földtani, víztani, állattani, növénytani és tájképi); 
− élőhely kategorizálás ÁNÉR szerint (felsorolás-szerűen); 
− védendő tájelemek (pontszerű és vonalas biotópok felsorolása és vázlatos ábrázolása); 
− a főbb természetvédelmi célok meghatározása (rövid- és középtávon); 
− vetésforgó terv; 
− növényfaj, fajta (vetőmag paraméterek); 
− vetés ideje, módja, vetőmag menyisége (kg/ha); 
− trágyázás módja, eszköze, ideje, felhasználandó trágyaféleségek mennyisége (t/ha); 
− talajművelés ideje, módja, eszköze, időszükséglete (óra/ha); 
− növényvédelem ideje, módja, eszköze, időszükséglete (óra/ha), a növényápolási 

műveletek időrendi sorrendje, a károsítók megnevezése, a felhasználandó szerek dózisa 
(kg, l/ha, %), permetlémennyiség (hl/ha); 

− számított tápanyag mérleg; 
− agrár-környezeti (természetvédelmi) előírások figyelembevétele 

o a talajelőkészítés, 
o a tápanyagellátás, 
o a vetés, 
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o a növényvédelem, növényápolás, 
o a betakarítás és  
o az egyéb (speciális) műveletek során; 

− tervezett táblakörnyéki műveletek és azok időpontja; 
− várható főtermék/melléktermék hozam (kg/ha); 
− a tábla fedezeti hozzájárulása (Ft/ha) és a főtermék önköltsége (Ft/t). 

 

Az Érzékeny Természeti Területek gyephasznosítási programja üzemtervének speciális tartalmi 
követelményei 

− meglévő természeti értékek (földtani, víztani, állattani, növénytani és tájképi); 
− élőhely kategorizálás ÁNÉR szerint (felsorolás-szerűen); 
− védendő tájelemek (pontszerű és vonalas biotópok felsorolása és vázlatos ábrázolása); 
− természetvédelmi célok meghatározása (rövid- és középtávon); 
− a gyepterület típusa, helyzete, vízgazdálkodása; 
− a gyep összetétele; 
− időszakos vízfolyás és vízborítás mértéke; 
− a gyep állateltartó képességének meghatározása; 
− legeltetett állatfaj mennyisége (őshonos, nem őshonos, állatsűrűség); 
− állatlétszám bővítés ideje, mennyisége; 
− legeltetés ideje, időtartama, módja, legelőszakaszok terve; 
− a legeltetés sorrendje (eltérő állatfajok esetében); 
− a legelő berendezéseinek ismertetése; 
− a kiegészítő takarmányozás indoka, félesége, mennyisége; 
− tápanyag-utánpótlás módja, eszköze, ideje, időszükséglete (óra/ha), felhasználandó 

trágyaféleségek mennyisége (t/ha); 
− a legelő állatok trágyájának becsült mennyisége és hasznosítása; 
− számított tápanyag mérleg; 
− kaszálások ideje, módja, eszköze, időszükséglete (óra/ha); 
− avas fű eltávolításának ideje, eszköze, időszükséglete (óra/ha); 
− a gyep mechanikai ápolásának ideje, eszköze, időszükséglete (óra/ha); 
− agrár-környezeti (természetvédelmi) előírások figyelembevétele 

o a tápanyagellátás, 
o a növényvédelem, növényápolás, 
o a kaszálás és  
o az egyéb (speciális) műveletek során ; 

− tervezett táblakörnyéki műveletek és azok időpontja; 
− várható főtermék/melléktermék hozam (kg/ha); 
− a tábla fedezeti hozzájárulása (Ft/ha) és a főtermék önköltsége (Ft/t). 
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10.5. MELLÉKLET: AZ AGRÁR-KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI ÜZEMTERVEZŐ 
RENDSZER LAPJAI
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10.6. MELLÉKLET: SZEMLÉLTETŐ PÉLDÁK AZ AGRÁR-KÖRNYEZETVÉDELMI 
ÜZEMTERVEZŐ RENDSZER TÁBLÁZATKEZELŐ PROGRAMOS INFORMATIKAI 
TÁMOGATÁSÁRA 
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NAKP - 2002 

AGRÁR – KÖRNYEZETVÉDELMI ÜZEMTERV 
ÁLTALÁNOS HELYZETÉRTÉKELÉS 

A gazdaság neve:  
A gazdaság címe:  
NAKP szerződés száma:  2002    
       
A GAZDASÁG TERÜLETHASZNÁLATA (ha)       
  saját bérelt összesen    
Szántó 0,5234 3,4766 4,0   
Termőképes gyep 6,4523 6,5469 12,9992   
Talajvédő gyep   0,0   
Szőlő   0,0   
Kert   0,0   
Gyümölcsös   0,0   
Nádas   0,0   
Erdő   0,0   
Halastó   0,0   
Művelés alól kivont   0,0   
ÖSSZESEN 6,9757 10,0235 16,9992   
       
A GAZDASÁG KÖRNYEZETI PARAMÉTEREI       
Agroökológiai körzet Zalai-dombság 
Klíma körzet Zalaegerszeg 
Meteorológiai állomás Körmend 
    
A GAZDASÁG GÉPPARKJA   
Eszköz saját bérelt 
Erőgép (traktor) 1 db TK-14 B Steyr 180, 1 db MTZ-50, 1 db MTZ-82,    
Eke 1 db FE-330 3 kapafejes   
Tárcsa 1 db Bagodi 2,5 m-es függesztett   
Lazító     
Kombinátor     
Kultivátor 1 db 5 KN 858   
Henger 1 db sima 3 tagú   
Szervestrágyázó 1 db 25 mázsás   
Műtrágyaszóró 1 db 3 mázsás   
Vetőgép 1 db fogatos, 18 soros   
Permetező     
Betakarítógép 1 db HAMSTER   
Szárzúzó     
Kaszáló 2 db MF-70, 1 db ZT-152   
Rendkezelő 2 db 4 kerekű rendsodró   
Bálázó     
Szállítóeszköz     
Talajmaró 1 db FN-100   
Függesztett borona 2 db 3 kerekű   
Borona 1 db magtakaró, 3 kerekű   
Rotációs kapa 1 db Robi -156   
Silózó 1 db 1 soros Pötinger, 1 db SÍP (szlovák)   
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NAKP - 2002 

AGRÁR – KÖRNYEZETVÉDELMI ÜZEMTERV 
ÁLTALÁNOS HELYZETÉRTÉKELÉS 

 
A gazdaság neve:  
A gazdaság címe:  
NAKP szerződés száma:    
      
A NÖVÉNYTERMESZTÉS SZERKEZETE 

1997 1998 1999 2000 2001 Növényfaj 
terület (ha) 

  N/A N/A N/A N/A N/A
       
       
       
 
       
       
ÖSSZESEN 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
      
AZ ÁLLATTENYÉSZTÉS SZERKEZETE 

1997 1998 1999 2000 2001 Állatfaj 
mennyiség (db) 

szarvasmarha 6,0 6,0 6,0 6,0 5,0
sertés 4,0 4,0 4,0 5,0 5,0
baromfi 25,0 23,0 27,0 24,0 28,0
       
       
       
       
       
      
INDULÓ ÁLLATÁLLOMÁNY (2002) 

számosállat Állatfaj őshonos 
(db) 

nem őshonos 
(db) 

összesen (db)

szorzó darab 
szarvasmarha  5,0 5,0 0,8 4,00
juh   0,0 0,00
sertés  5,0 5,0 0,114 0,57
kecske   0,0 0,00
ló   0,0 0,00
baromfi  27,0 27,0 0,014 0,38
       
       
       
számosállat összesen (db): 4,95
takarmánytermő terület (ha): 17,00
a gazdaság összterülete (ha): 27,00
állatsűrüség (számosállat / ha) - takarmányterületre: 0,29
állatsűrüség (számosállat / ha) - összterületre: 0,18
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NAKP - 2002 

AGRÁR – KÖRNYEZETVÉDELMI ÜZEMTERV 
ÉTT CÉLPROGRAM: SPECIÁLIS TERMESZTÉSTECHNOLÓGIAI LAP ’A’ 

 
A gazdaság neve:   
A gazdaság címe:   
NAKP szerződés 
száma:  -2002   
       
Növény: Zab term. év: 2002 
Célprogram neve: Észak-Cserehát ÉTT szántóföldi művelés kódja: F05_01 
       
TERMÉSZETVÉDELMI ÉS AGRÁR-KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI ELŐÍRÁSOK  
Talajelőkészítés  
Tarló és szalma égetése nem megengedett 

       
Tápanyagutánpótlás  
Műtrágya használata legfeljebb 80 kg/ha vegyes hatóanyag mennyiségben megengedett, szerves trágya 
használata javasolt. 
       
Vetés 

Gabonafélék termelése során - aratás után- zöldugar vagy másodvetés alkalmazása kötelező. 

Extenzív termelésre alkalmas talajtakaró növények vetésforgóban való termesztése legalább 20 %-ban 
(gabonafélék, pillangósok, takarmány- és másodvetésű növények). 

       
Növényvédelem, növényápolás  
Környezetkímélő, gyorsan elbomló (sárga és zöldkategóriás) szelektív növényvédő szerek alkalmazása. 
Gyomirtó szerek évente legfeljebb egyszeri, a haszonkultúrát érintő alkalmazása. Vegyszerhasználat 
mellőzése a táblaszegélyeken (1-2 m). 

       
Betakarítás és egyéb műveletek  
Csupán természetvédelmi szempontból kedvező kaszálási és az aratási módszerek és technológiák 
alkalmazhatók (kaszálás a tábla közepétől kifelé haladva, a táblaszegélyeket utoljára kell lekaszálni). 
Betakarítás során vadriasztó lánc használata szükséges. 

Altalajjavítás, talajjavítás, melioráció és drénezés nem végezhető. 

Évente változó mélységű egyszeri szántást lehet végezni. 
       
Speciális természetvédelmi műveletek 

A támogatás időtartama alatt a meglévő fasorok, erdősávok, idős fák megőrzése. 
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