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Gazdalkodok Iapja

-ft

A Termektanacs a kerelmet javaslataval
ad-rya oktOber 20-ig megkuldi az igenylo
lakehelye szerint illetekes FM Hivatalhoz.
Igenyles ideje: a targyevben a tamogatas
csak egy alkalommal, mehcsaladorikent
egyszer igenyelheto az illetekes adebatosagtel (miutan a mehesz az FM Hivataltel megkapta az igazolast a tamogatasi
osszegrol).
b.) Mehanya-heallitas t moga ta s a
(FVM rendelet 294-297. §-a szerint)
A tamogatas igenybevetelere jogosult: kerelem alapjan az a mehesz,
- aki a Magyar Mehtenyesztok Orszagos Egyesiilete tagjaitel, minositett terzscsaladtel szarmaz6 parzott, peteze mehanyat vasarol,
- rendelkezik a mehek tartasi helye szeAWfatgitVikiiti*fo%

rint illetekes hatesagi allatorvos igazolaOval a 2002. evi felmeres idopontjaban
rnegallapitott melacsaladok szamaral
(ezen igazolasnak megfelel a 2003. evi
mehcsalad-tamogatashoz kiadott hatosagi allatorvosi igazolas masolata is),
- rendelkezik tovabba a mehanya beszerzeserel szole kiegyenlitett szamlavaI,
amelyen szerepelni kell a torzscsalad
nyilvantartasi szamanak.
A tamogatas alapja: tamogatas mehanyankent egyszer veheto igenybe, az Allategeszsegilgyi es Elelmiszer-ellenerzO
Allornas eleze &lank's 1. es szeptember
30-a kozett vegzett felmerese szerinti
mebesaladszam legfeljebb 50 %-os mertekeig.
A tamogattis mirteke: 850 Ft mehanyankent.

A hi mogateisi kerelmet az elefrt mellekletekkel egyutt legkisObb 2003. oktober
31-ig kell benyiijtani a Magyar Mehteayesztok Orszagos Egyesiilete (MMOE)
reszere. Az Egyestilet a hitelesiteft kerelmeket a targyev november 10. napjaig
megkiiIdi az igeny16 lakohelye szerint it
letekes FM Hivatalnak.
Igenylis ideje: a targyevben a tamogatas
csak egy alkalommal, mehesaladonkent
egyszer igenyelheto az illetekes adehatesagtel (miutan a mehesz az FM Hivataltol megkapta az igazolast a tarnogatasi
asszegrol).
-

-

Orgovcinyine Tancsok ICatalin
gazdasa gi agrarmemok
Kapesolodo eikkank a 73. Wotan tadalhat6.
(a szerk)

Szabolcs- Szatmar- Bereg megye gyepgazdalkodasa a
Nemzeti Agrar-kornyezetvedelmi Program tiikreben
(A 2002-es palyazatok ertekelese)
A gyepgazdalkodas, a gyepek hasznositasa napjainkban Uira es Ujra
problema, melynek megoldasa kiilenbozo gazdalkodasi denteseket igenyel.
A retek, legelek bizonyos reszein Ujra
meg kellene fontolni az intenzivebb miivelest es hasznalatot, mfg pl. az osgyepeken - figyelembe veve a termeszet es tajvedelmi szempontokat is - a hagyomanyos legele gazdalkodis es a tertiletek legeltetessel vale kultUrallapotban tartasanak elenyeit lenne erdemes jobban kihasznalnunk
A gyepek kihasznaltsaga sajnos jeval a
lehetseges biologiai es komyezeti tenyezOk Altai meghatarozott stint alatt van.
Tapasztalataink szerint tebb osztatlan
kezos tulajdonn teriileten a hasznosilas
evek eta teljesen elmaradt. A tertneszetvedelmi teriileteken, illetve az e teruletek koze ekeledett szakaszokon a hasznosItas megoldatlan. Ennek tobb oka
van, melyek keziil a legfontosabbak a lo5vetkezok:
- a megyei kerodzo allomany csokkenese,
- a tulajdonviszonyok rendezetlensege,
illetve
- a terilletek hozza nem erto kezekbe
kertilese.
Problemat jelent az is, hogy ezen teruletek kultUrallapotba hozasa mar pnsztan a legeltetessel nem megoldhate, cserjeirtasra, gyomirto kaszalasra es egyes tenileteken feitilvetesre is szukseg van.
Fontos az is, hogy a kultUrallapot visszaallitasa a tajkepi jellegnek megfeleleen
tortenjen.
A NAKP ertekelese
A Nemzeti Agrar-kornyezetvedelmi
Program (NAKP) celja olyan mezegazdalkodas kialakitasa, amely Ugy allft
elo eftekes es egeszseges elelmiszereket,

1. tablazat Magyarorszag es &abates- Szatmdr- Bereg megye gyepternletenek es
mezogazdasagi teritletenek nags*

A megye
gyepterthete az
orszagos
szazalekaban, %
6,54
6,41
6,32

Meaneveze
s Orszagos

1992
1999
2000
2001

Megyei
gyeptegyepteruler, 1000 nilet, 1000
ha
ha
1164
76,2
1147,2
73,6
1051,2
66,4
66.4
1061,2

6,26

Orszagos
mezegazdasagi
terCilet,
1000 ha
6135,7
6186,3
5853,9
5865,4

A megye
mezOgazdasagi
Megyei
rnezOgaz- terulete az
dasagi
orszagos
szazaletettlet,
1000 ha kabon, %
411,4
6,7
6,52
403,5
386,4
6,6
393,1
6,7

Forras: Mezogazdaseigi statisztikai eykonyv, 2001; Sz.- Sz.- B. megyei statisztikai
evkiinyv, 2001; Si- Si- B. megyei statisztikai evkanyv, 1992

hogy mindekezben meerzi a videki
tajat, az elovilagot es a kornyezetet.
Egytittal elosegiti a gazdalkodok ismereteinek fejleszteset, szemleletvaltasat.
A NAKP a kornyezetbarat mezegazdasagi feldhasznalatot tamogate celprogramlai ket fo tipusba sorolhatek. Az else; fo tipusba az egesz orszag terUletere
kiterjede horizontalis, vagy orszagos celprogramok tartoznak; a masik fo tipust a
zonalis vagy tersegi celprogramok adjak,
abova olyan tersegek tartoznak, amelyek
termeszet-, taj-, vagy viZvedelmi szempontb61 valamilyen specialis hasznositast
igenyelnek. A gyepteruletekre a horizontalis celprogramok koz01 az Okolegiai
gazdalkodasi celprogramban es az extenziv gyephasznositasi celprogramban lehet palyazatokat benyajtani; mfg a tersegi celprogramok (erzekeny termeszeti terOletek celprogramok) kezill a megyenkben talalhate Szatmar- Beregi EIT-n es
a 13orsodi mezoseg EIT-n behil lehet palyazatokat benyejtani.
■

A Nemzeti Agrar-kOrnyezetvedelmi
Programban valo re'szvetel onkentes. A

programokhoz barki csatlakozhat, aki
rendelkezik legalabb 1 ha foldteruiettel,
5 eves szerzodest kot, amelyben vallalja,
hogy az adott celprogramban eleIrt felteteleket teljesiti.
A Program 1999-es elfogadasa utan
lepcsoben a 2000. januar 1. - 2006. december 31. kozotti idoszakot oleli fel. Az
idokezi ertekeleseket, medositasolat koveteen a masodik lepcs6 a 2007 - 2013
kozotti idoszakot &eh fel. A Program
eloszor 2002 -ben indult el, ezen ev tafosnalatait foglalom ossze az elozetes
adatok ismerteteset keveteen.
Az orszag es a megye gyepterilieteinek
nagysagat az 1. tablazat adatai mutatjak.
A tablazatbol lathate, hogy 1992-bez
kepest 2001-re az orszagos gyepteriilet
8,8%-kal, mig Szabolcs- Szatmar- Bereg
megye gyeptertilete ettel nagyobb mertekben (12,8%-kal) csokkent, amit jel
mutat a tablazat 4. oszlopa is. Az orszagos es a megyei mezegazdasagi terillet a
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vizsgalt idoszakban hasonlo mertekben
(4,41% es 4,45%-k.al) esokkent. A tibiazat utolsO oszlopa a megye es az orszag
mezogazdasagi terfiletenek aranyat mutatja, amely lenyeges valtozast nem tiikroz.
A mezogazdasagi terdlet es a gyepteruletek csOkkenese KSH adatok szerint
fOkent a kOvetkezaknek tulajdonithat6:
-jelentOs mertekben nOvekedett a milveles alai kivont teriiletek nagysaga;
-az ipari iizemek, beruhazasok, infrastnikturalis fejlesztesek szinten csokkentettek a mezdgazdasagi teriiletet.
A megye gyeptertileteinek termeset
leginkabb hiasznositO, illetve a gyepteriiletekhez legnagyobb mertekben kotodo
ket allatfaj, a juh es a szarvasmarha allomany nagysaga az utObbi evekben is jeientOsen valtozott (2.tablazat).
A szarvasmarha allomany az utobbi
negy evben 14,3%-kal csokkent, rnig a
juhallomany a statisztikai adatok szerint
86,1%-kal novekedett. A 2001-es allatallomanyt szamosallat egysegben kifejezve
a kOvetkezo adatokat kapjuk: szarvasmarha 28.800 szamosallat egyseg, juh
9.588 szamosallat egyseg, Osszesen
38.388 szamosallat egyseg. Az egy ha
gyepterilletre vetitett szamosallat egyseg
tekinteteben a Nemzeti Agrar-kOmye
zetvedelmi Programban eloiranyzott 0,51,2 szamosallat/ha-ral szemben a megyei
ertek 0,57 szarnosallatilia. Figyelembe
veve azonban azt a tenyt, miszerint a megye tejelo szarvasmarha allornanya, - ami
a gyephez kevesbe kotodik - ami a kerodzO allomany kOzel felet teszi ki. Abban az esetben, ha a tejelo szarvasmarha
allomanyt levonjuk az osszes kerodzo allomanybol, akkor az allatsdraseg meg kisebb (0,36 szamosallat/ha) erteket mutat.
A Program lehetoseget nyujt kiegeszit6
allat-beallitas tarnogatasara szarvasmarha, juh es sertes eseteben, amely tamogatas Osszege 10.000 es 1.000 Ftlegyed kozotti. A megye kis allatstirUsege -az egyes
gazdasagok helyzetet figyelembe vevelehetOseget nyUjt a gazdalkodOknak a kiegeszito allat-beallitasi tamogatas igenybe vetelere.
A 3. tablazatban a NAKP 2002-es orszagos adatait, a 4. tablazatban a Szaboles- Szatmar- Bereg megyere vonatkozO adatait isrnertetjiik.
A NAKP 2002-es forriskerete 2,5 milliard Ft, aminek 88%-at az FVM, 12%-at
pedig a KoM biztositott. A 3. tablazatbol
lathato, hogy a paiyazott osszeg jOval
meghaladja a forraskeretet (a keret 2,2
szerese). A 2003-ra elOiranyzon forraskeret 4,5 milliard Ft, aminek jelentds re"sze mar le van kotve a tavaly szerzodest
kotOttek reszere.
A 3. es 4. tablazat adataibbl a kavetkezOk allapitbatok meg:
1. Szabolcs- Szatmar- Bereg megyeben
a NAKP-2002-es nyertes palyazatok szama 419 db (orszagosan 5.321 db), az orszagosan benyujtott palyazatok 7,9%-a.
2. Ebbol a gryepgazdalkodasi celprogramot a palyazOk 33%-a jelolte meg a pa-
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akkor figyelembe veve azt a tenyt, miszerint az okologiai gazdalkodasi celprogramon es a zonalis celprogramokon behil is
jelentos a palyazott gyepterdetek nagysaga, igy a megyei gyepterilletek 9,08%-a
kerillt a palyazon terilletek ala, ami az
orszagos aranynal nagyobb mertekil Figyelemre meltO az is, hogy a megyei paIyaz
" ott terilletek 77,3%-a, az elnyert tamogatas 49,8 %-a (szemben az orszagos

2. tablizat Szaboks- Szatmar- Bereg
megye szarvasmarha es juhtillomanya
Megnevezes

1999
2000
2001

Szarvasmarha, 1000 db
42
39

36

Juh, 1000 db
101
179
168

Forrds: Mezogazdasiigi statisztikai
evkiinyv; 2001

3. tiblizat A

NAKP-2002 palyazatok orsza gas adatainak ertekeleze

Meg nevezes

Pa lyazat
feu-filet

Pa lyazatak
szlinfa

Orszl os

Orsza,g os

Orszagas

db

%

e Ft

%

Palykott
tam ogatis

C elprog ram

Hek-tar

%

Agrar-k6myeztgazd6Ekodasi alapprogram

18 184

7%

154

3%

327 428

7%

Integral/ gazdarkodasi celprogram
Okaldgiai gazdalkod6si celprogram &Masi

18 193

7%

1 633

31%

804 965

18%

terilletre

41 386

15%

692

13%

773 982

17%

okologiai gazdalkodsi eelprogram &a!#
ter0fetre

33 967

12%

351

7%

399 148

9%

GyephasznositJsi celprozam

94 911

35%

1 770

33%

759 368

17%

80

2%

140 344

3%

641

12%

1 247 692

28%

Vizes elehely celprogram

17 536

6%

ETT ceiprogram

46 854

17%

271 751

100%

L osszesen

5 321 100%

4 452 927 100%

Forms: www.nakp.hulnakposszegzes.htm

4. tablizat A NAKP - 2002 palyazatok Szaboles- Szatouir- Bereg megyei adatainak
ertekeMse
Meg nevezes

Palya.zott teriilet
Sr-- Sz..- B.
meuir i

Col prog ram

Palrazatok
szAtna
Sz.• Sz.- B.
megyei

Palyazott
tamogatas
Sz.- Sz.- B.
megyei

db

e Ft

r

He ktar

%

AgrAr-komyeztgazcfaikodasi alapprogram

43,6

0,6

7

1,7

785

0,6

integral/ gazdAlkod6si celprogram
Okokigiai gazd6lkodasi celprogram Jrallasi

855,9

11

176

42

40537

33,5

terilletre

197,7

2,5

24

5,7

5715

4,7

!

%

%

ekolOgiai gazdtlkodasi celprogram htAllt
teridefre

353,3

4,5

19

4,5

5207

4,3

Gyephasznositasi celpropram

5030

64,5

138

33

40246

33,3

Vizes elahely celprogram
Err celprogram (Szatmar- Beregi sik, Borsodi
mezOseg)

165,1

2,1

5

1,2

1321

1,1

1153,7

14,8

50

11,9

27210

22,5

Osszesen

7799,3

100%

419

100%

121021

100%

Fornis: FVM Sz.-Sz.-B. megyei FM hivatal

Iyazott terilletek 64,5%-aval (orszagosan
33%, a tertiletek 35%-aval).
3. A Programba bevont terillet nagysaga 7799,3 ha (az orszagos 2,83%-a).
4. 2002-ben elnyert tamogatas 121.021
e Ft (az orszagos 2,72%-a).
5. A palyazatok 40,6%-a, a terilletek
77,3%-aval kapcsoloclik a legeh5, illetve
gyephasznositashoz.
Az 1. tablazatbol latjuk, hogy SzabolesSzatmar- Bereg megye gyepterillete az
orszag gyepterilleteinek 6,26%-at teszi
ki. A gyephasznositasi celprogramban
nyertes palyazatok az orszagos gyepteriiiet
fedik le. A megyei nyertes
gyepgazdalkodasi palyazatok a megye
gyepterfiletenek 7,6%-at fedik le; ugyan-
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kb. 40%-kal) kapcsolOdik a legelo, ill.
gyepgazdalkodash oz.
A 2002-es palyazati Osszegek kifizetese
meg napjainkban is folyik. A 2003-as palyazatok elbiralasa folyamatban van. A
megyei FM hivatalokb61 bfralatra
dott palyazatok sza.ma 946 db, arnelyeket
874 palyazO nyajtotta be. Ezen palyazatok kOziil 275 db tavalyi nyertes palyazat
(I. tipusti paiyazat), 259 db tavaly fondshiany rniatt elutasitott, fijra beadott palyazat (II. tipusu palyazat), mig 412 db uj
palyazat (III. tipusii palyazat).
Forgo Isivein
Komiesz Csrlla

