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ES VIDEKFEJLESZTESI
GYEPTERCLETEK AZ EU
POLITIKAJABAN
Nagy Giza, Pet 6' Karoly
Bevezetes

Europa gazdasagj fejlOdeseben a gyepre alapozott Atiattartas, mint eredendo/eIs8dieges
gazdasagi Agazal, hossztl tortenelmi korokon at mezhatarozo szerepct jAtszott, Ez a
tartenehni szerep az altatgnos gazidaskgi fejloidessel parhuzarnosan az agrAriurn
szerepvesztesevel egyeternben — egyre merseklodott, es napjainkra oda jutottunk, hog -.Lik1Le csak epiz6d szercpc vall a ocpieriileteknek EurOpa gazciasagaban_ Tudnunk s
kell ugyanakkor, bogy a materialis javakban — aliati terrnaben, gazdasagi
eredtnenyekben, GDP hozzdj6rulasban kifejezett gazdasagi haszon mellett, Open az
Altalanos gazdasgi-tarsadalmi fejlOdes altai kikenyszerftve, felertekeladnek azok az
inmaterialis javak, amelyekben a gyeptettieteic aldalArt egyedulAllo eBnyOk
sorakortathatok fel. Gondoljunk csak az 616 es &leaden terrneszeti kOrnyezet
fenntarthatesagat biztosito kornyezetbarat fOldhasznalat iehetosegeire, a tarsadatrni
kozerzetet befolyasol6 asztetikus tajra, az egyeb joleti funkciOkat kiteljesito
gyepLasztalati modcliaa.
LAinunk ken, bogy a eyepterifictek mint kizarolagos szabadkpldi kulttirak
hasznalatanak, a gyepeken valO gazdalkodasnak a leheti5segeit az Okologiai viszonyok
hatArozzak meg, a mindenkori allapotra pedig a gazdasagi-tArsadalmi kornyezet, benne
kiemelten az a2rArpolitika van dOntO hatassal.
Eurc5pa uj agrdrpolitikai iranyvonalat fzielget, amit agrAr- es videkfejlesztesi politikanak
nevezOnk. A megnevezes mogOtt azt kell erezniink, bogy az aararium feIelosseze nem
mertilhet ki a terrnelO tevekenysegben, harem lenyaesen osszetettebb elvarasoknak
kell megfetelnie. Mez igazodoan az agrarpoiitika eszkOzrendszere is sokszintibbe
valik. Nehezebb ebben etigazodni, de tobb lehetoseget is kindl a mezogazidasagi
terme16, a videk tArsadaima szbnara.
Eurtya.1 Unths ia0gunkaz agariunci va.larnently1 szirAere s szerepT6)ere egy as zit
tanuIdsi idOszakot nyit mez, Ebben az idOszakban az informacio, a r kiitzt5s vivrnanyok"
megisrnerese fe1erteke16dik. Az Europai Unio gyepterilleteinek a hasznalatat
befolyEis016 agthr- es videkfejlesztesi politika legfontosabb ismereteinek bemutatasdval
az a celunk, hogy elOsezitstik az agrarium szerep16inek felkeszuleset az EU kinalta
jovobeni IehetOsegfek kihasinalasara.
Europaiat ertjuk atatta ket ok
Arnikor az Eurapai Unior61 lcsz szo, akkor az
miatt. A 2004. n -itjus 1-et megeiozo, valOjaban a 2006 vegeig ervenyes szabalyozo
rendszer a most csatlakozott orszagokban a csatlakozasi OrgyalAsokon etert specialis
nemzeti kondiciOkkal ervenyesiiI majd, ami az elkovetkez5 1)45 ket es fel eves idOszakra
szinte lehetetlenne teszi egy eusegcs, az EU-25-6kre ervenyes szabtilyozorendszer
bernuLatdsat. rviA5rcszt a most csatlakozott orszagolcra az a nagy feladat var, bogy
ismerje.k nieg az ELF-35 ok altai tObb6-kevesbe meghatarozott agrar- es vidakpolitikai
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eredmenyesebben probaljak kihasznaini a benniik rejlo
iranyokat, es
lehetasegeket a gyepgazdalkodas terilIeten.
A dolgozat tovabbi reszeiben a gyepteruletek szerepenek es a gyephasznalat jovObeni
valtozasanak bernutatasaval tampontokat keresunk a hazai gyephasznalat fejlesztesehez.
Az EU agrar- 65 videkfellesztdsi patikajanak fobb jeIlerrizoit kiemelve a politikai
reformfolyamat jovOt meghatarozO irAnyaihoz jutunk el, Az EU tamogatasi
rendszerebOl kierfieljtik azokat az elemeket, amelyek kozvetlen vagy kozvetett formaban
a coeliacre e IraclYi*at* a gazdgKodOk figyelmEt, N 6gezethi roviden bsszefogIaijuk
azokat a kovetkezteteseket, meIyek segithetik az EU tagsagunk Altai kinalt lehetoseeek
kihasznalasat a hizai gyepeken kercsztal,
GyepterGletek a gyephasznalat az ELT-ban
A gyep niuvelesi agu terilietek a hazainal sokkal jelentOsebb aranyt kdpviselnek az EU
fbldhasznalatban (I. teibiliat) Ez egyreszt jelenti a gyepre alapozott allattartas sokkal
nagyobb lehetosdgeit, masreszt fokozottabb figyelrnet erdemel eppen a videkfejlesztes
kapcsan eldterhe kerulo tajalakitas es tajfenntartas, valamint a karnyezet- es
tectrieszetvedelem szernpontiabol. Az EU mezOgazd3s5-gi terLiletebol a gyepek 36%-ot
tesznek ki. Ezeri belul azonban jeIentlis killOnbsegek vannak orszagcsoportok szerint. A
skandinav orsza'gokban (Dania, .5vdorszag, Finnorszag) csupdn 1-7%-ot kepviselnek a
gyepek, A Csatorna ket oldalAn, a tovabbiakban Syugat-Europa (Benelux allarnok,
Egyesuit Kiralysg, frorszag, Franciaorszag) orszagaiban sokkal jelentosebb a gyepek
szerepe, a mezogazdasagi terilletb61 34-74% kOzott reszesednek. A mediterran terseg
(Gorogorszag. 01aszorszag, Spanyolorszag, Portugalia) is viszonylag jelentas
gyepterideti ararinyaI (29-46%) rendelkezik a rnez6gazdasagi fOldhasznalatb61.
Lenyegeben a kontinens szarazfoldi reszen (a tovAbbiakban KOzep-Europa),
elhe1yezkedo 4cet orszagban (Nernetenzg i Ausztrift) is lentos a gyepek szerepe a
mezagazdasagban hasznositott foldterti1etb81(30-57%),
Erdekes kepes mutat a kerOcizi5 aliatallornany 6s a gyepterilletek kapesolata. Az EU-15ok tObb mint 180 millios Osszes kerOdzO allornanya (80,393 millia szarvasmaTha,
90,308 mad juh, 12,159 milliO kecske) egy trek* gyepteriiletre vezitve 1,7
susNasmarha ik'aitsrlryiSs.E.go. TWA,2. ItiblAzat). itgkizma\is
kuitinbsegek itt is szamottevoek. A skandinav orszagokban elsosorban szant6foldi
szalasokra es Atmeneti gyepekre alapozott a kerodzo-tartas, exert a peptertiletre vetitett
allatsurGseg sza14.- mailag nern igen ertekelhetor az Allan& gyepek hasznalata
szempontjab61.
Anna] erdekesebb a nyugat-europai helyzet. A legeltetesre alapozott tejy es htistertneles
nagyon magas allatsurfiseg mellett folyik (1,0-5,6 szarvasrnarha hektaronkent, amihez
meg Jon atlagosan 2,5 koriali juh+kecske).
A mediterran orsagokban eisasorban a kiskerOdzo-tartas alapozodik a gyepekre. Itt a
gyephasznalat szempontjabOl szakmailag is ertekelherO az i ha gyepre juto 2,8-8,1 juh
es kecske. Nyugat-EurOpa rnellett Nernetorszagban s AusztriAban is magas az 1 ha
gyeptertiletre sz,apitort kdrodzok sthrria (1,1-2,9 szetrvasmarha es 0,2-05 juhAecske
hektaronkdrit).
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A sokszfnaseg Eurdipai UniOjaban mind a saw- es tomegtakartnanyozas alapja, mind a
yepgazdalkodas intenzitasa igen valtozatos kepet mutate
A Benelux-allamokban 6s a szigeteken a kerodzei-tartas egyertelmi:ien a gyepekre
(legetteteses allattartasra) alapozodik. Gyepek meliett nOvekva szerep jut a szant6f6Idi
szalas- es tomegtakarmanyoknak Franciaorszagban, Olaszorszag felsa feleben,
Nernetorszigban es Ausztriaban. A skandinav orszagokban a szant6fOldi szalas- es
tornegtakarman>.ok jelentik a kerodz6-tartas aIapjat, az ailanc145 gyep csak kiegeszito
takarmanyforraskent ion szaba. A mediterran orsz,agokban az extenziv kisk_eniciza-tartas
a gyepen taIdija rneg a takarmanyanak zoinet, az intenziv tejela marha av,a7at mar
szAntafoldi takarrnanyoza- sra alapozadik (Spanyolorszag, Portugalia, Del-Olaszorsz4 -,
G6rogorszag).
A gyepgazdalkolis intenzitasa es szakmai szinvonala tekinteteben is Nyugat-Europa
viszi a vezeto szerepet. A legoicsabb takarmanyozas, a legeltetds kihasznalasahoz
kM16ak az Okol6giai adottsagok, megvannak a Nolegiai alapok, a raforditasok
szinvonaiat (elsosorban a matragyazdst) ma mar az ELT eitiirasok korlatozzak, irigyiesre
meito a gyepgazddlkodas technikai hAttere, cakutatasokkal dolgortak ki a
ieghatekonyabb Iegeltetesi es filtartositasi technolo2iakat. Az EU elOirasok nem csak a
kernikaliak hasznalatat, de a 1egeltets kornyezati hat5sait is korIatok koze szonljak. Az
intenziv gazdalkodas karos hatasait (nitrat kimosodas, ammonia-, nitrogen-oxid cs
tnet.in ea-Liss:L.6) ugj TR61315,tiA. k me-miketni, In kas-LND t'Iteiz.eket allaphanak metz a
terilletre jute allatallomany Idtszamara, es Osztdnzei kompenzaciat fizetnek az
allatsurfiseget csibkkentO farmereknek_ A gyep hasznalata szempontjabOl hasonIO
gyakorlatot, iranyvonalat kOvetnek a skandinAv allamok is. A szant6fOldi roLicioba
illesztett atmeneti gyepekcn a gyephasznalat intenzitasdnak mersekleset gazdasagosan
tudja segiteni a pillangOs- es fijkeverekek hasznalata, mely anon till, bogy lehetOve teszi
a N-miatrAgyahasznalat radikalis csokkenteset, a hasznositas strategiai idOzitesevel
kivalo emeszthetasegfi takarrnanyt biztosit.
Az eIobb emlitett intenziv gazdalkodashoz kepest, kOzepesen intenziv, de valojaban
szakszera gyephasznalat jellemzO a kedvezatIen UkolOgiaja (hegyvideki, gyenge
talajadottsivg6) nyugati es skandinav gyepeken, valamint belso Franciaorszag,
Nernetorszag, Ausztria, Eszak-Olaszorszag gycpein.
kategariaba sorolhatjuk a szeIsOsegesen kedvezOtien aclottsagii tersegeket (mnas
hegyvidek, kedvazotlen infra_struktura), ahol extenziv gyephasznalat (extenziv
le,teitetes) folyik, es ahol egyre nehezebb osztonze eszkort talaini a farmerek helyben
tarLisjira, ezert a gyepek elneptelenedese valos tarsadalrni veszely (pl. a ragas skot
hegye
Vegezeta1 a szaraz mediterran tersegek extenzf v gyephasznalatat keIJ ernliteni, ahol eras
ha2yomanya van a kiskerodzok extenziv, pasztorkodo legeltetesenek_ Ezeken a
teruleteken a gyepgazdalkodas a turizmussal verseng a terillethasznalatert. A
hagyomanyok meg deg erosek az extenziv iegeltetes folytatasahoz, de ahol a nemzeti
gazdasag fejlettsege mas rnegelhetesi forrist is eloteremt, ott mar vales veszely a
gyepek ett-kagy6sa, ami latvanyos szubtri5pusi elbokrosod6st indit et a gepeken.
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Az EU agrar- es videkfejlesztesi politikajanak f6bb jellemzoi
Az agraTriurnot szabAlyoz6 Kozeps Agrarpoiitika (KAP) az EU egyik Iegbonyolultabb
terulete, Az agrartermekek kiemelt kezeleset az elelmiszertermeles strat6giai
jelentosegen ttil az a2rarterrnele's tertneszetei, gazdasagi es tArsadalmi sajatossagainak
elfogadAsa, vaIarnint a placok stabilitasanak megteremtesehez kapcsolOc16 termeloi es
fogyasztasi erdekek indokoItAk. A KAP mtiftbeli jellenizoje az eros intervencia volt.
Max az 1957-es Kornai szerz&ies a KAP e4jai kkirzi6tt
- a mezazazdasagi terrnelekenyseg ni5veleset,
a rnezOgazdasaggal loglalkozo nepess& szArnAra az diet- es jovedeIrni szinvonal
emeleset,
- az agrarpiacok stabili za-ciojat,
- az eleIrniszerellatas folyamatos biztosita'sat,
- a rndltanyos arszint kialakitasat.
A fenti ealok menten formAlodott KAP letrehorta a raga eszkoz- es
intezmenyrendszeret, amelynek ket alapelve a (killso) veclelem es a (belsO) tarnogatas.
A KAP elso szakasza ennek koszonhetoen olyan sikeres volt, bogy a KOzosseg szinte
m inden terrnek1361 tObbet termelt, mint ami az Onellatashoz szOkseges volt. Dine] a
pontn,II indult valojdban a szinte azota Allan& agrarpolitikai reform, melynek
jelenffisebb aliomasai (Marton 2001/2002a): 1984 a teAvota bevezetese; 1988 az Cm_
„stabilizAtor" csomagtery, melynek kulcsfontossagti eleme volt „a milvelesbal kivont
tertiletek" (set-aside) bevezetese, ami 1992 &a kOtelez6 eszkoz; az eI6zEpvel asszertiol -e6
„kornpenzacias elv" bevezetese, rely lehelove tette az Ar- es jovedelempolitika
szetvalasztasat; AGENDA 2000, melt' elinditoja volt a kazeljOvo valtozasainak,
nevezetcsen a piacszabalyozas mellett mecjelenik egy irfog6 es kovetkezetes
videkfejleszte'si politika. A kazel ket dvtizedes refol -Infolyarnat lenyegc-q j61 mutatia a
jelen programozasi idoszakot megalapozo tanulmanybal (Buckwell 1997) gyakran
hivatkozott folyamatabra (1. cibra).
Lathat6, hogy a videkrejleszt6s a KAP un. mlsodik pilrereve valik, vagyis a
videkfejlesztes eszkortara kib6viil, jelentosege felertekel6clik. Valojaban nem rnas a eel,
mint hog-y az agrartermeles 6sszera keretek kozOtti tartasa meg, ke[1 hocg ferien a videki
gazdasag fejleszlesevel, a videken 616k eletszinvonaldnak fejlOdeseve1. A
videkfejlesztes tudatos vallalAsanak tarsadaltni indoka az, hogy a gazdasa -gi, okoldgiai
es szocialis funkelOkat a videken elak vegs6 soron tArsaclalmi erdek1361 latjak el, amit a
tirsadaIomnak el ken isrnernie (Marton 2.00112002b).
A fejlett eurapai orszagok kOzeI masfel evtizedes videkfejiesztesi torekveseibol ennek
megfeitioen Ossze ,zezheti51; (Marton 2001/200213) a videk fejlesztesenek ldnye2i celjai:
- a videki tertiletek versenykepessegenek n5velese, bogy maximalizalhassak
hozzajarulasukat a gazclasaai fejlodeshez,
lehotOseget terernteni a videken el6knek, holtv a nemzeti atlag,nak met ,felelo
6letszinvonaiat erhessenek el,
- a te rrneszeti kornyezet meEivisa e`s fejleszte - se,
- a vi Ltki i.akoss:ig inek-yhen taIt,i-isa Es az cINftrictocUs Nisszaszcpri.Casa,
gazthi]lcodo- kj6vedeImenek novelesv.,
1'1
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- a foglalkortatas lesetOsegeCaljatalc Vovitese annak ellensulyozasara, hogy a
tnezagazciasagi foglalkortatAs egyre csijkkert, valamint altaIdnossagban
- a viitlOci Met minosegenek fefiesztese, rneg6rzese, es
- a taj, a kOrnyezet es a hagyonAnyos kulturalis kernyezet rnegovasa.

1. cibra:
A kozos agrar (KAP), nnajd kozos agrAr es videkfejlesztesi politika (CARPE)
tarnogatAsi strukturajinak lenyegi valtozasai
CAr
2002 -

CARPE

Direkt LimilgaaNak
Atuierieti
Al-ilhiralaLsi,
VianDggkisolg
Piati
t.#1nirgatAwk

Pia-mu biliniihsi
timosaitok

Kole* piaei
szervezetek
e!vlOs

kartlyczerti es
Iligaz,341kadiAi
tignOptisok

Agripilluftyeresi

. •.

Videkteilisitisi

•

thargitkak

--,akturam
IL-nog:was&

Buckwell ( 1 997)
A fejkett, euv6pai orsztgoic kOzei rnasf0 twtizecies videkfejlesztesi tOrekveseibol ennek
inegfeleMen osszegezhettik (Marton 2001/2002) a vial( fejleszteseneklenyegi celjai:
- a vicleki terii!etck versenykepessegenek niivelese, bogy maximalizalhassak
hozzajarulasukat a gazdasagi fejlodeshez,
- ihet'os6get tereniterti a videken etaknele., hogy a ma -km(1 itkagnak megfeleV6
eletszinvonalat erliessenek el,
- a tertneszeti kornyezet rnegovasa es fejlesztese,
a videki lakossag helyben tartasa es az el vdndorla.'s visszaszoritasa,
- a gazeilkodok jovedeIrnenek naveIese,
a foglalkortatdsi lehetosegek skalajanak bOvitese annak ellensulyozasara, hogy a
mezi5gazclasagi fogialkortatis egyre oaken, valamint altalanossagban
- a videki elet minosegenek fejlesztese, tnegorzese, es
- a talj, a kOrnyezet es a hagyomanyos kulturans karnyez,et megavdsa
Ezeichez igazodnak az Eli egyseges viclafejlesztesi poi itikajAnak celjai is:
- az agrargazdasagok es az agrartennekeket feldolgozO es ettekesitO agazatok
szerkezetatalakft4sa,
14
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megfelerO agrartermelesi potencial kia1akitasa, fij technologiak alkaImaz6sanak
bevezetese es a termekminoseg jav(tasa,
a nern elelmiszer jelIegfi termekek termelesenek szorgalmazasa, ezaltal alternativ
munkalehetosegek biztositasa,.
a fenntarthato erdeszeti tevekenyseg tisztonzese,
a videken vegzett tevekenysegek s ❑kszintibbe tete1e,
az eletkepes tarsadalom megOrzese es rnegereisitese a videki tersegekben,
a gazdalkoclgsi tevekenysegek fejlesztese, a foglalkortatottsag szinten tartisa es
ij munkahelyek tererntese a meglevi5 nuankaer6-potencial jobb kihasznalasa
celja.b61,
a munka- es eletkortilmenyek javitasa,
a Ids raforditast igeny16 mezogazdasagi tevekenysegek megorzese es tamogatasa,
a kOrnyezetvedelmi elvarAsokat tiszteletben tart6, nagy tcrmeszeti e'rteket
kepviselo, fenntarthat6 mezogazdasag rnegorzese es tamogatasa,
az egyeniOtiensegek megszUntetese, az eselyegyenloseg tamogatasa a ferftak es
nok kOzott, kiilOnosen a rink akal kezdernenyezett es megvalositott programok
tarnoeatasaval (Marton 200112002b).

A videkiseg es a videlfejlesztes leriyeget what a harom „multi"-kifejezesscl iilethetjak
leginkabb: a videk kuldetesinek rnuItifunkcionalis a jellege; a videk helyzetenek reAlis
megiteidshez alapveto a multidiszciptinaris rnegkozelites; vegul etkertithetetten a
fejleszto tevekenyseg multiszektoraiis jeliege (Nagy 2002).
Az EU jelenlegi tintogatasi rendszerenek gyepteriileti vonatkozasai
Agnirpoliiikai kapcsoliddsok

Az EU kozbs koltsegvetes&tek 45%-at kitevo kOzos agrarpolitikai finanszirozAsbol
40%-ot a szantedlcif novenyek rendtartasanak miikOdtetese emeszt fel. Ezen belul az
tin. terilletalapt1 tamogatois csak a gabona-, olajos-, feberje- es mstnovenyek
vetesterilletere vonatkozik. A szantaiiicii terrneles csOkkenteset celz6 kOtelezo tertilet
pihentetesnel (jelenleg a szant6 10%-a) semmikeppen netn j011et szoba a
takarmanyozasi celti gyeptelepites, miutan a pihentetett terffleten termelt novenyek nern
hasznalhata feI takaananyozas'ara (ilicrri et al. 2001/2002),
A tejpiaci reform, melyet az Europai Bizottsig Agenda 2000 c, program csomagjaban
test kozze, es a berlini talalkoz6n hagytak j6va (Lukacs 2001/2002a), erintheti az
eurOpai gyepteruleteket. A harom iepcsoben dsszesen 15%-kal csokkeno intervencios
tej Aral a szinten harom lepcs6ben novelt jovedeIempOt16 kompenzacio fogja
ellensulyozni, Ezt a tejkvOtajuk aIapjan fizetik maid a termeloknek. Emellett az egyes
tagallamok a tejtermeiiik tovabbi tamogatasara „nemzeti keretosszegeket" is kapnak
majd, arni a nemzett koItsegvetesi keretekbol meg kiegeszithet6 Iesz. A nernzeti
kiegesziles vagy tejkv6ta alapjan, vagy terillet aIapti tamogatdskent folyosithato. Ha a
tagallani ez utobbit valasztja, akkor a tamogatAst a hasznalatban levo a1land6
iegeloterulet nagysaza szerint iehet megallapitani. Ebben az esetben maximum 350
euroiha (kb. 87.500 Ft/ha) tarnogatas fizetheto ki legelOterillet hektaronkent.
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Azok a tejtermelo gazdalkodOk, akiknek a gazdasaga hegyvidai tersegben talaihato,
tejhaszntl teheneik titan szinten jogosultak az un. kfilterjes termelest osztonza
tamogatasra. Ebben az esetben a termeionek hat hOnapos tartisi ktpteiezetts6get Kell
valialnia a tamogatas alapjaul szolgale tehenekre vonatkozoan.
Arni a tejelo marha agazatnal a gyepekket kapcsoiatban raeg csak tehet6sdg, az a
Faismarha agazatban mar kozvetlen kifizetesekben jelcnik meg. Az 1999. rnajus 17-e ota
drvenyben levo szabalyozasra vonatkozO igeny egy idelben jelent meg a me2nOvekedet -t
kornyezetvedelmi kivanalmakkai es a ki5rnyezeti terheldst csokkento allampolgari
kovetelesekkel, mely az extenziv allattartAs asztonzesehez ventett.
A piacszabalyoz6 eszkOzok kOziil a kOzvet!en idvedelem kiegeszit6 tamogatasok ce[ja a
Iiustermeles celjara szarvasmarhat tarto terrnei 15k me i tanyos jOvedelmi szintjenek
biztosItasa (Lukacs 2001/20020. A tarnogatasok forrnai keziii a gycpekkel
osszefth.F.gesbe hozhatOk:
specialis blismarha tarnoaatiis
(2002-ben tina eseten 9 es 2i hOnapos kor utan 2x1.50 Euro. bikiikndl 9
henapos kor utan 1 x2.10 Euro)
anyalthdn
tamogatas (rninden nern intenziv tejhascnositasu fajta titan 200
Euro/tehen/ev 2002-ben, me:y nemzeti koltsegvetesbol max, 50 Eurolev/tellen
osszeggel kiezdszithetb)
- iaterjes termeldst oszt6nzo prEmium
Celja z extenziv allattartas osztOnzese. Azok a terrnelbk jogosultak az
igenybevetelere, akik inar reszestiltek a fenti tamogatasokban es az
extenzitikalasi premium atlatsurusegi kritdriumait teljesitcni tudjA.
kifizetesenek feltetele, hogs max. 1,4 nagyallat egyseg/tak -armanyterrna
terulet ha legyen az alIatsbrusegj mutato. A tamogatas rne:rteke 100
Euroiallat. Takarrnanyterm3 teraletnek szarnftanak a 1egelak, kaszalak,
szalas- es tOrnegtakarmany eloallitasara forditort terifletek, i!letve az EU
szabalyozds szerinti foldalapd timogata'sban nem restesiLett tcrUlwk. Az
dllatstirflsdg kiszarnftasahoz hasznalt takarmanytermo terUletnek le bb
50%-a gyep kell bogy Iegyen.
kiogeszito tamogatas
2000 elm van ra lehetoseg az Eli Oita! Ieosztort orszagonkenti keretekbbl
nernzeti hataskOrft szabd1yozas meliett. Ez utabbi teszi lehetOve a nernzeti
sajatossagokhoz vale igazodast. A tamogatas a]apja allatletszam vagy
termoteritlet.
Allatietszarn alapon adott ta- mogatasnal nincs meghatarozva az egyedenkenti
tamogatasi mertek. A tamogatas; jogosuItsag alapjat jelent5 allatok !core
lehet hftnivarii szarvasmarha, hi shaszmi tehen, tejhasznu tehen es Uszo.
Ebb en az esethen a taprszdgok. rneghirdethetik a lamogatast, mint a
specialis hi:Ismarha tarnogatast vagy a hfishaszna•teHn tarnogatast kiegeszitb
tamogatasi format. Elobbiben a jogosuItsagot jdentO himivard allat nem
lehet nyolc h6napnal tiatatabb vagy 180 kg-nil kisebb vagutt test siiiy).1.
A terfilet alapon meghirdetett tamogatasnal azonban a tamogatas 2002-ben
nem haladhatja meg a 350 EuroTha, and kb. 87.500 Ft-nak megfelelb osszeg,
A tamogatgs alapjat csak olyan terifiet jelenthett, arnclyre. Rem ett igenybe a
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termel6 mas fcildalapd tamogatast. Ezen feli.11 tejesiteni kell egy, a tagorszAg
Altai Won meghatarozon allatsdrusegi kriteriumot,
Barmelyik kifizetesi format is valassza a tagallam, nem lephet tul egy elore
meghata'rozott nemzeti ossztamogatasi esszeget (Lukacs 2001/2002b).
A hidsmarhan CA a juh- es kecskehtis szabalyozasnak is vannak a gyepteriiletekkel
osszefuggesbe hozhato vonatkozasai. Az „eves anyajuh, anyakecske tamogatas" a juh es
kecsketartok meltanyos javedelmi szintjet hivatott biztosftani (Lukdes 200112002b) A
2001 deeembereben eletbe lepett szabalyozds szerint anyajuh man 21 Euroi6v
(tejtennelesre szakosoclott terrnelo egy anyajuh utan csak 16,8 Euroiev), illetve
keeskehns elOallitas celiabol tartott anyakecske air! 16,8 Euroiev tamovatast kap a
termer& A tamogatast adjak a sajat tenyeszetbol szarmazO tenyeszutanpotlasra szant
jerk& es gOdOlyek titan is. Kiegeszit6 tamogataskent 7 Eurolanyajub illetve anyakecske
tamogatas nydjthatio azoknak a termeloknek, akik az adon tagallam Dal megatarozott
kedvezetlen adottsa Z
, 1 tersegben gazdalkodnak. Ezen td1 az egyes tagorszagok az EU
altal meehatarozott keretosszeg mertekeig tovalbi tamogataSt nytijthatnak a juh- es
kecsketarto gazdak szamara. Ennek a tamogatd_snak a jogosultsagi kriteriumalt a
taRorszagok on6116an hatArozzak meg, figyelernbe veve az adott orszag sajatossaaait es
aa-azati etdekeit. Ahogyan a htismarha (bizonyos vonatkozasokban a tejelb marha is),
tigy az anyajuh es anyakecske tamogatas is figyelernbe veszi a farmra vonatkoz6
kriAkt um teljesiteset
Az tillaisarlisegi krlierium szdmitilsa
Az EurOpai Uni6 agratszabalyozasar61 szó16 EVNI fiizetek illetekes kiadvdnva alapjan
(Lukacs 2001/2002b) az allatsurtisegi mutatOt igen lenyeges szempontnak kell
tekintentink a tamogatasi feltdteIek kozott.
„A tagorszag illetekes hatosaganak meg kell Allapitania az egyes gazclasag
takarmanytermO tertiletere juts allatsurilsegi niutatOt minders olyan terrneIo eseteben,
aki az adott evben benyajtott terilletalapil es legalabb egy, az anyatehen vagy specialis
htismarha tArnogatisra vonatkoz6 tamogatasi kerelmet.
A fentiekben targyalt tamogatasok eseteben az a termelo reszestilhet prerniumban,
akinek a birtokan az aliatsuria'seg nem haladja meg a takarmanyterm6 terillet 1 ha-ra
vetitett 2 NagyaIlategyseget.
Az aliatsiarijsegi rnutatoi kisthmitasanal azokat a hinnivard szarvasmarhakat, teheneket es
iiszoket keli szarnitasba venni, amelyek az adott evben az adott gazdasagban
megtalaIhat6 volt, illetve szknitasba kell meg, venni azokat a juhokat es kccskeket,
mclyekre vonatkoz6an az Allattart6 az adott evben tArnogatisi kerclmet nytijtott be.
A nagyaliat egyseg szdmitasahoz kapcsoI6d6 atvaltasi aranyok
1,0 nagyallategyseg
Bikak, tehenek es egyeb 2 evnel idOsebb szarvasmarhak:
0,6 nagyallategysez
Szarvasmarhak 6 Unapos es 2 eves kor koziRt:
0,15 nagyallategyseg
Anyajub:
A.z allatsiiruseg szamitasahoz hasznalt takarmanytetrn6 tercet new, tartak%ziya*L
gazdasagi es egyeb epUleteket, erd6t, tavat, utakat vagy azon terilleteket, amelyeken
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ma's KozOsse-gi tarnogatgsi rendszerhez tartozo n45v6nyfajtat terme1nok. Az Allanc16
kult6ral (tiltetverlYek), kerteszeti novenyek vagy a terWetpihentet6si programban re'szt
vevo teratetek szintn nun szavnIthatOk be a takarmanytermO tertiletbe_
Azok a termeia, aAik kevesebb, mint 15 Nagyallategyseggel rendelkeznek a
gxdasagukban, mentesulnek a tanlogatasi jogosultstighoz kapcsolodo allatsar(isegi
korldtozeis aloL"
Videkpolitikai kapcsoloddsok

A jelen programozasi idoszak yidekfejlesztesi tarnogatdsai (Marton 200112002b) kazul
gyepterEiletek szernpontjabal kiemeIt figyeIrnet erdemel:
A kedvezotlen adoftsagi:, es kOrnyezeti hatranyok aftal stajtort teruIeteken
gazdalkodok jOvedelempatio tdmogatSsa. A taimogatgsban azok reszesiiihetnek,
akik
- vaIlaljak, hogy a kedvezeptlen adonsagti tersegben a AvedelempatiO juttatas
rnegkapasftt61 szarnitott lcgalabb of eves idOszakon keresztill gazdaIkodo
tevekenyseget folytatnak, 6s
- a kdrnyezet es a taijellez megovdsavai, kiiionosen a fenntarthato
gazdalkodLsal kapcsolatos eivarasokkal osszeegyeztethet6 gazdalkodasi
tevekenyseget folytatnak.
Az agrar-k6myezetvedeiern tarnogatasa, ame ly e lOsegiti
a Vonlyezet vedelm'ivel es fe:Oesziksi -vel, -valarn'int a tijjelleg, a talaj, a
termeszeti eroforrasok es a genetikai sokfeleseg megovasaval kapcsoIatos
elvardsokkal Osszeegyeztetheto mezogazdasagi foiclhasznositdsi mOdszerek
aIkaimazgsat,
kedvezo
a gazdaikodasi tevekenysdg kornyezet szempontjabOl
extenzifikalasat es a ids hozani(1 legelokOn vale gazdallociast,
a fenyegetett, nagy termesieti erteket k6pviselk mezogazdasAgi ha_sznositisO,
kornyezet tnegavask,
a taj es a tortenelmi jeilegzetessdgek fenntartasdt,
a kornyezeti tervezes alkalinazasat a gazthilkoddsi gyakorlatban
A fend ket tamogatas EU szakzsargon szerint inte'zkedes reszIetez8 leirasa (Marton
200112002b) szamos gyepteriileti vonatkozast tartalmaz. „A kedvezatlen adottsagti
t6rstgek az alabbiak:
egyviareki tersegek
Flegyviciekinek szatnitanak azok a terthetek, arnelyeket a kOvetkezokiellemeznek:
- a tengerszint feletti rnagassig miatti rendkiviil nehez eghajloti viszonyok,
ameIyek kOvetkezieben a terinesztesre alkalmas evszak jelentOs mertekben
lerov id u I ,
- alacsonyabban fekvo terilIetelcen az a Wily, hogy az erintett tertilet legnagyobb
resze tuf meredek lejt5n feksZik ahhoz i hogy gepekkel megrnaelheto iegyen,
vagy ti:Ildraga es killOnle2es berendezeseket keliene hasznalni a megmaveleshez,
vagy
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-

a fenti ket tenyezo kombinAciOjanak a meglete, ahol a tenyezok hatasai kevesbe
eIesen jelentkeznek, azonban a kettO kombinAciOja a fentiekkel egyenertekil
hatranyt okoz

Egyeb kedvezottep adattsiigtr e tersegek
Olyan, a termeszetes termelesi feltetelek szempontjabOl hornogen es az Osszes alabbi
jelIegzetesseget miitato gazdasagokbol alto kedvezotlen adotts41 tersegek, ahol fennall
a foldhasznositas abbahazyasanak a veszelye, es ahol a tajjelleg rnegorzese sztlkseges,
valarnint az alabbi adottsagok mindegyike megtalalhat
aiacsony hozama, nehezen megrnuvelheto fold, olyan korlatozott lehet6segekkel,
amelyek c5ak tobbletkOitseg Aran hidaihatok at, es amely foldterillet elsosorban
killterjes dllattenyesztesi ceiokra hasznosfthate,
- az atraoosnAl erzekelhetoen alacsonyabb hozarnokat biztositO, a mezogazdasgoi
teljesitmenyek mutatoszarnai szempontjabol kis tertnelekenysegil termeszetes
kornyezet,
fOkent mez6gazdasaRi tevekenysegbol elo kis zarnu vagy fogyatkpzo lakossag,
ahol az elvandorlis vcszelye?teti az erintett terseg eletkepesseget, es tovabbi
lakdhelyk6nt vain hasznaiataL
Sajcitos (egyedi) hotrcirryok dire! sfijtott tersegek
k\it.vi:avz$s.
A_ kedvezotlen ado ttsa.T.11. texst%ek k_67e tart.oilet2olk cc -tAs,
adottsag- 6 tersegek, arnelyekben sziikseq eseten bizonyos feltetelek rnellett gazdalkodasi
tevekenyseget kelI folytatni a kOrnyezet vedelme vagy javitasa, a tajjeileg megOvasa es
a terseg idegenforgaImi vonzerejenek megorzese, vagy a partvonal vedelme ce1jabol.
A kompenzacios jarulekok merteket rneghatarozott minimills (25 Euroiha) es
rnaximalis (200 Euroilia) Osszeg kortitt allapftjak meg rneztigazdasagi teraletre."
Agrar-karnyezetvedehni aamogatas nytijtando azoknak a gazdalkodoknak, akik
legalabb of eves iclOtartamra vaIlaljak az agratkOrnyezettel kapcsolatos elvarasok
teIjesiteset. Ha sz akseges, a kornyezeti szernpontok figyelembe vetclevel bizonyos
tevekenysegek ceijaira hosszabb idoszak frhatO elo. Az agrar-kornyezetvedelmi
kotelezettsegvallalAsok tobbet foglalnak rnagukban a szokisos jo gazdalkodasi
gyakorlatok alkalinazasdnal. Olyan szoIgaitatisokra vonatkoznak, anielyeket ma's
piAtau) a ihactamogaths vagy a kompenzhcIos jarthekok nem
to
toss
tartalmaznak.
Az agrar-kornyezefvedelmi kotelezettsegekhez kOtOde tamogatast evente nytijtjak, es az
alabbi szernpontok alapjdn sza. mitjak ki:
- elmaradt jovedelern,
a vailalt kotelezettsegbOl szarmazO tobbletkiiiltsegek, es
osztonzo nyajtasanak szilksegessege.
A kozossegi tamogatis eves jogosuftsagi osszegei epnyari novenyek eseteben 600
Euroiha, 6/65 nOvenyeknel 900 Eurotha, egyel, cela fOldhasznositas saran pedig 450
Ezek az osszegek a gazdasig agar-kOrayeetvedelmi kOtelezettsegek altal
drintett reszere vonatkoznak."
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Osszefogialisficovetkeztetesek
eucopai gyephasznalai, agyargaviasag es a nemzetgazdasagok teri.ileten iejatszado
fiDlyamatok egyerteimi:tve teszik, bogy csOkken a gyepek gazdasagi szerepe a
Orsadaiomban. Ezzel ellentetben egyre inkabb felertekelodik a gyepekriii szarmazo
•inmaterialis javak tarsacialmi megitelese. Ez takrtizodik vissza a z EU aim] egyre
tudatosabban vallalt videkfejlesztesi politikaban es ennek eszkozrendszcreben.
Az EU agar-, majd agrar- es v idekfejIesztesi politikajanak fejladese egyertelmilen
pedig thl i nb In* anon a
1-fsaAz, hom a termeNstartogatiza meIle. 1eAntm.,
jovecleIernpolitika, amely az ossztarsadahni jgenyek teijesUfe's 6 hez koti
t Einn ogatasokat.
fzen igenyek koze kell sorolnunk a gyepekre vonatkozaan:
- a termeszeti kornyezet ovasat ,
- a taj es a videki kulluralis korriyezet ovasdt,
- a fenntarthatosde elveit rnegvaiosito termeiest.
A gyepre alapozott allattartas napjaiokig tarte eras t6rteneimi hagyomanyait az EU-ban
hazai viszonyokhoz kepest sok- kal jelentosebb gyepterttleti arany es a gyepterilletekre
vetitert nagyobb allatsurtiseg mutatja.
EU-15 orszagaiban a gyephasznalat teljes skalaja megtalalhato, trielyek javOjeri51
Friar kirajzobAni iatszanak a kbrvonalak:
kateiezOen cloth intenzitas csokkentes,
intenzi-v tejelOmarha-tartas
hosszabb tavon fenntarthat6 (iasd
kozepes intenzitasil gazdalkodas
fa/pillangdis gyepek terjeclese),
a fejiett orsz4okban mar naPjainkban is
extenziv gyephasznillatilegeltetes
csak Limogatassal tarthato fenn,
a
mediterran tersegben tn6g
-P
hosszabb tAvon gondoskodni keil a
fenntanasar61
Az EU jelenlegi tamogatas rendszereb151 termelest segfto gyepteruieti kOtOdesilek az
a iabbi intezkeddsek:
- a tej intervencios arcsokkentesehez kapesol6d6 jovede]empat16 kompenzacia
ntwa.cA:1m6wz.zi*ckt1/4,. ‘faerli\€serw-:1_, tlYa.\. 1\tMEZ\S. cOrr6 CY2--tEi•AA
egyik alapja a hasznalt anandO legelateriiIet nagysaga,
hegyvideki gyepeken a kalterjes legeltetesek termeles Osztonzese,
- a Imismarha-tartOk kbzvetlen pvedeiem kiegeszito tamogatasa,
specialis Mismarha tamogatas,
kiiIterjes termeIest osztoniii premium,
kiegeszito ELI tamogatas, nemzeti szabaiyozas mellett, ha a,/ teruleti alapa
(kriterium az allatsfirilseg)
juhes keeskeillis termeies tanlogatasa ,
-

Az ailatsitrusegi kriteriurn ervenyesuiese tobb tamogatas elorelteteie. Az ecidig
eihanyagolt gyepek muvelesbe vona5a nalunk is segithet az allatstrirfisegi clOirasoknak
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A videkpolitikai alok ervenyesOleset hivatott gyepteriileti kiitadesil tamogatasok:
- kedvezotlen adottsagok mellett gazdAlkodok tArnogatasa,
az a,grar-kornyezetvedelern tamogatasok.
Ogy Itelem meg, hog), gyepek szerepenek valtozasa, a fontosabb gyephasznalati iranyok
szarnara felvazolhatO jov .6, a jelenkori agrar- es videkiejlesztesi intezkedesek hazAnkban
is mas rnegvnagitasba kell bogy heIyezzek a gyepek Altai eddig is kinalt lehetosegek
kihasznalasat. Erdemes lest jobban torOdnEnk a gyepterilleteinkkel, mint_ eddivettlik,
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