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NEMZETI AGRAR-KORNYEZETVEDELMI PROGRAM
GYEPGAZDALKODA SI VONATKOZASAI
Sziks istvan
A Nemzeti Kbrriyezetvedelmi Program a1programjak6ra a Kormany 2253/1999 (X.7.)
szamtl hatarozatahan elfogadta a Nemzeti Agrar-korriyezetvedeimi Prograrnot (NAKP).
A program horizontalis ds zonahs ceiprogramokat tartalmaz a kornyezeticimei6
gazdalkodas tar' nogatasira. Az NAKP celjai ilieszkednek az NVT celjaihoz,
celprograrnjai pedig beepilinek az NVT agrar-kornyezetgazdalkodAsi intezked6sebe.
Az „AgrAr-kornyezetgazthilkodis" irazked6s hat celprogramon keresztiil valosul
meg, s 2004-2006 viszonylataban i5sszesen 566 400 ha terillet agrar-kOrnyezetvedelmi
cell hasznositasaval szarnol. Az egyes c61programok rdszesFdesei a kovetkezok: szAnto
celprogram: 277 540 ha; gyep- celprogram: 249 220 ha; evli5 etlprogarn: 28 320 ha;
vines elohely cdlprograrn: 11 328 ha; kiegeszito agr4r-kOrnyezetga.zdalkodasi
intezkeddsek: 43 436 ha. Mindezek rakrozadnek az Europai Bizottsag hazankra
vor► atkoz6 ajahlasaihol (I. tabiazat)
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Nernzeti fogszaballyok
Az agrargazdasag fejleszteseroi az 1997. evi CXIV. tikveny, a termoNdrol az 1994. evi
LV. tOrveny, a kornyezet vedelmenek altalancs szabalyaii -61 o2 1995. evi LIII. torveny
es vegrehajtasi rendeletei intezkednek. A Korman) , 2253/1999. (X. 7.) szarmi hatateLata
a Nemzeti Agrar-kOrnyezetgazdalkodasi Program (NAK.P) bevezeteserOlszOl. Az agarkornyezetgazdalkodasi intezkeddsek kOlts6gvetesOt a 2. teibitizat tartalmazza,
A LimogatOsok ceiprogran-tipusonkenti Osszefoglalasat a 3. tableizat szemielted. Az

egyes celprogramok kozossegi tamogatasanak aranya a teljes tarnogatEis BC%-a lesz
(Magyarorszig egesz terGlete az 1. CeikitIlLes ala esik).
2. teibicizat

Az agrar-kornyezetgazdalkodasi intezkedesek koltsegvetese
(Az ELI a nemzeti finanszirozastl forrasokkal, milliard Ftimillii5 eur6)
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szante
gyep
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Az intakedes celjai
Altalaws celok:

a termaelyi adottsagoknak megfele0 terrnelesi szerkezet kialakitasa,
kornyezettudatos gazcldlkodAs es fenntarthald tajhasznalat kialakitasa.
a videki fogialkortatasi es jovedeletnszerzesi lehetasegek bovitese es javitasa,
j, alternativ, a kornyezetvedelem kavetelmenyeinek megfelelo videki gazdasAgi
lehetosegek kialakitasa,
a kornyezet allapotanak megorzese es javitasa, a mezogazdasagi eredetti kOrnyezeti
terbeles esOkkentese,
- a termeszeti erdforrasok fenntarthatc5 basznalatan alapula mezeigazdasagi gyakorlat
erositese (biodiverzitas, taj, genetikai diverzitas, talajadottsagok es vizkesziet),
- a gazdasagok eletkepessegenek es termelesi hatekonysaganak javitasa.
Specifikus celok:

minosegi, magas hozzaadott &Au termekek eloaliiaskak neivelese,
talajok fizikai, kemiai es mikrobiologiai allapotanak megOrzese, javitasa,
hagyomanyos, alacsony input igenyil gazdalkod6si modok es a hagyornanyos tajkep
(p!. tanya) megorzese,
alternativak biztositasa alacsony termakepessegii teraletek hasznositasara,
mtAveletlen gyepteriiletek vagy felliagyott szant6 tertnetek kultira1lapotba bozisa
extenziv gazdalkodasi formakkai vagy tajfenntarto jellegii tevekenysegekkel,
alternaiv jovedelemforrasok, valamint foglalkortatisi lehetosegek biztositasa,
a biodiverzitas, erzekeny elobelyek es kul inleges, ritka fajok vedelme, meOrzese,
hatekony eszk5z biztositasa a NATURA 2000 halc5zat vegrehajcWhoz.
Operatfv celok:

- g,azdalkodOk i5sztemzese kdrnyezetbarat gazdalkodasi gyakorlat alkalrnazasara
Az agrar-kornyezetgazdalkodasi tamogatasok legalabb 5 eves, artaiaban legfeljebb 10
eves (a rntivelesb151 valO hosszti tavft, komyezetvedelmi celu terfiletpihentetes eseteben
20 eves) pert6dusra vaIlait, szerzadeses alapon mukado, OsztonzO tamogatasok
lculOnbozO kornyezetkimelo mOdszerek alkalmazasaert.
Az grzekeny Termeszeti Tertiletek celprogramjatO1 eltekintve az agrarkOrnyezetvedelmi intezkedesek horizonalisan az egesz orszag teriiletere kiteriednek. A
tamogatis osszetevOi: kieso jOvedelem es tobbletkoltsegek kompenzalasa, valamint
legfeljebb 20% osztonz6 tarnogatAs. Az intezkedes szatflos, kalOnbeizo szint vallalasokat
feltetelez5 celprogramon keresztii1 ker(11 megvalosfasra, az alabbi csoportokban:
- szanti5foldi agrar-kijrnyezetgazdAlkodasi intezkedesek
- gyepgazclalkoda.si agrar-kornyezetgazcialkodisi intezkedesek
tiltetvenyek agrar-kOmyezetgazdalkodisi intezkedesek
vizes elahelyek agrar-komyezetgazdalkodasi intezkedesek
- allattartasi agrar-kornyezetgazd6lkodasi intezkedesek
kiegeszitii agrfir-kOrnyezetgazdalkodAsi intezkedesek

43

Gyepgazdilkodis 2604, Debrecen

Az egyes programokhoz kapcsolodO vallaidsok szempontjabol a programok az alabbiak
szerint csoportosithataak:
a) agrar-kornyezetgazdalkodasi alapprogramok (AKGA) (szantoftildi alapprogram,
tanyas gazdalkodas,
vadvedelmi ceiti gazdalkodas, melitegelO cell
teraietek
apolasa,
gyepgazdalkodas,
novenytermesztes,
altetvenykezelesi 6s oshonos haszonailatfajtak alapprogramjai) es egyeb elobel
programok (vines elohely programok);
b) integrait novenyterrnesztesi celprogramok (INC) (szant6foldi nOvenyek,
zoldsegtermesztes, iiltetvenykultkak);
(szant6foldi
nijvgnyek,
(OGC),
c) okologiai
gazdalkod6si celprogramok
zoklsegterrneszt6s, gyepgazdalkodas, Ultetvenykuluirik, allattartis);
d) Erzekeny Termeszeti Tertiletek celprogramjai (ETT), arnelyek a speeiglis, alacsony
raforditas(a, a biodiverzitas megorzeset es javitasat elosegitli gazdalkodasi
modszereket tamogatiak (e1s6sorban szanteeddi es gyepgazdalkoclasi miivelesi
modok), es
e) kiegeszito agrrar-kornyezetgazdaIkodasi intezkedesek, arnelyek elsOsorban az AKG
programok, torAbba az INC es OGC programok kiegeszitesere vehet6ek igenybe.
A jogosuitsag feltifelei
• IIER-ben regisztralt gazdalkodo,
• a viaasztott AKG eelprogram intezkedes aikalmazAsanak vallaldsa Jegatabb 5 evre,
• a celprograrnba bevont foldWriiitt birtokkisa vagy berlete (legalabb 5 evig),
• a tovabbi jogosults6gi feltdteket az egyes celprogramokna1 adjuk meg.
Az 1257/1999 EK es a 445/2002 EK Tanacsi rendelet eloirja, bogy az agrarkornyezetgazdalkodasi kOtelezettsegeket vallald gazdalkodok az altaluk teljes
faldtertileten kotelesek betartani a „Helyes Mezogazdasagi Gyakorlat" elt5frasait_
Gyepteriiieten alkaimazhati inthkedesek
Fiives eltThefyek meerzese extenz(v, termeszetkimila gazdolkodcissal

■
■
•
■
■
•

dombvideki szaraz legelOk
homoki gyepek
szikes legelok es net&
lipretek
alter' es dombvideki ide retek es legeok
fas legelOk es faskaszalok

Az inte'theilis neVel:
■ a fajgazdag gyeptarsubsok megarzese.
Jogosultscigi felterelek
• Iegkisebb dmogathati5 teiiilet 1 ha,
• egy gyeptertilet vonatkozasaban 10 evente csak egy alkalommal van lehev5seg
tamogatast i genyel ni cserjeirta.sra,
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•

•

eserjementesites eseteben az igenyl6nek csatolni
illetekes
termeszetvedelmi hat6sag (netnzeti park igazgat6saga) szakvelemenyet a gyep
allapotar61,
cserjeirtas eseten a tianogatas 10%-ot meghalad6 kiterjed6sa eserjesedes eseten
igtnyelheti5.

Betartand6 el5frayok:
• A terrneszetes Uton kialakult, termohelyre jellernza fajosszetetelii es termdsii
gyepnovenytarsulas 6ilornanyat (osg-yepeket) annak karositasa naafi kell
hasznositani_
■ Termesnoveles eleresere, a gyep termohelyere jellemzo faji 8sszetetelet
megvaltortato gyeptores, fehilvetes, veLvszeres gyomirtas, miiiragyazas,
Ontbzes nem alkalmazhat6.
• A legelon csak a iegeltetett dllatok szervestragyajara alapozott tapanyagutanpotlas engedelyezett.
• A meehanikai apo16 munkakat - a masodik novedek legeltetese utim a
gyomszabalyozo kasialast, a legeltetesi ideny vagen a tisztogat6 kasz-diast,
avas fu eltavolitast, tavasszal felfapas elleni hengerezes, leiszapolas ellen
fogasolas - kotelez6 eivegezni.
• Engedelyezhet6 munkak:
- er6zi6 elharit6si munk6k: gyep talajszerkezet javft6 beavatkozasok gyepszelli5ztetes, gyephasogatas; esak szakvelemeny alapjan: 5 evente
aItalajlazitis;
csak
- fajdiverzitAst, gyepfaj osszetetelt javit6 beavatkozasok,
szakvelemeny alapj an vegezheto: 7-8 evenkent fajdiverzitast belyreallit6
Iazabokrt frifaj csoport rekonstrukoio.
• A csak szakve1emeny aLapjan elvegezheto munkak eseteben a beavatkozas eat
ira.sban meg kelI kerni a celprogram ellenorzeset vegth szervezet engede1yet,
csatolva a szakvelemeny masolatat.
■ Tiltott munkak:
- az allatfajra jellemz5 legeltetesi idenyen iciviili 031_ tell) legeltelds;
- barmilyen ce1ti teriilet felegetes;
- vedett fajok pusztulasat okoz6 beavatkozAsok vegzese
• Legeltetheto allatfajok: szarvasmarha, darn, gim, juh, kecske, oshonos sertes,
16, szarnar. A Iegeio terbeleset a gyep termesenek allateltart6-kepessege
aIapjAn kell meghatarozni, ami 0,2-0,6 szarnosallatot jelenthet hcktaronkent.
• A gyepbasznOatot adagolo legeltetessel keIl mego1dani. A 1egeltetesi napok
sza-mAt (1-10 nap) a rendelkezesre allo terrines alapjAn Kell meghatarozni. Egy
tertilet 10 napnal nagyobb adagban nern legeltetheiG,
• Az adago16 Iegeltete,'shez a teriiletet tablikra, szakaszokra keil bontani. A
szakasz hatara lehet karam, folyamatosan attelepithet8 elektroTnos kerites
(„villanypAsztor"), vagy az atjarhat6sa-got lezarni kepes tertneszetes
kepzodmeny (p1. patak, vizmosas, ut erdo, erdasav, ela sov6ny, stb.)
- az egyes novedekek hasznositasi ideje kOzott biztositani kell a gyep
ujrahasznosithatosagahoz, a sa_tjadashoz sztikseges novekedesi, pihenesi
idot,
,
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-

terelgeto, pasztorolo legeltet6snel is be kel! tartani az allateltartokepessegre alapozott szakaszok nagysagat, a gyep legeitetheosegi es
sarj adasi idejet,
- a szakszeriltlen, a sarjadasi es legeltefesi idea figyelmen kfvul ha.gy6,
miatt,
meg
„szabad
legeltetes"
degraclaciot okoz6 hatasa
hagyornanyapolas cimen sera megengedhetO,
- elvegzend6 a gyeptertilethez fartoza tab!aszegelyek, arkok rendezett
allapotban tartasa. A beteleptili5 cserjek bokrok elszaporodasanak
megakadalyozasa, irtasa, a nem tenneszetes eredetli es az urbanizaciOs
erededi huiladek eltavolit6sa, lerakasanak megakadalyozasa kOteleza,
oktOber-februar kOzti
- a fa.sszarli nOvenyzet irtasat vegetaciOs idan
idoszakban kell elvegezni, a novenyi maradvanyok a heyszinen
elegetheft5k, ez azonban nem jarbat a gyepterEllet felegetesevel,
az irtast kezi munkaerdvel lehet elvegezni,
- a siena es egyth nbvenyi maradvanyok elszallirdsat a gyepfelszfn
k6.rositasnak mellOzesevel ken rnegvalibsitani,
- a retek illetve a legal% elso novedekenek kaszalasanal vadriaszte lancot
es termeszetkimer6 kaszalisi mOdszert kell alkalmazni.

TOnotitia I ha teisok:

•
•

kezimunka szlikseglet,
szallitasi koltseg•

Penzagyi sz,antittisok
Rives eleheOek (szdraz
gyepielepites es hasznositas

gyepek) tijraidiethise

szantOterilleteken toriind

Az intzkedes celja:
• szantOfdldi mlivelesre korlatozott2n alkalmas (lejtiiviszonyok, fizikai
talajfeleseg) szanto mfivelesi aghan level terfiletek univelesi ág valtasa,
vaiamint felhagyott sz616 es gylimbles tertiletek gyep-esitese,
• eroziovedelem,
• a zoldfolyoso rends= elemeinek megteremtese,
• vegyszerterheles, vegyszersodrOdas csOkkenfese.
ogosultsagi fe item lek:
• legkisebb tarnogathat6 terlilet I ha,
• 17 AI( ertek alatti szanto, 6sivagy
• a 10% vagy azt meghalado lejto dOlesszOgli szantO rntivelesi agti terflietek
eseteben igenyelheti5 tarhogafas.
Befartando eldircisok:
• a telepiteshez sztikseges tlipanyag kijuttatasat kiv6ve, a telepftett gyep
miitragyazasa, vegyszeres nbvenyvedelme nem lehetseges,
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■ a telepitest oshonos, szarazsagthro fajokkalifajtakkal kell vegezni, lega1abb 6
faj alkalmazisival,
• egyetlen fajlfajta aranya sent haladhatja meg a 30%-ot,
• a telepites vetarnagnormaja, a helyi talal es klimatikus viszonyokhoz igazocloan
60-100 kg/ha kortil kell hogy legyen,
• a gyep megOrzesehez a kesobbiekben korlatozott mertekii szerves trzigya
kijuttathato,
• gyomok es beteiepao cserie es fafajok irta.sa mechanikai itton vegezheto,
• els6 &ben 2-3-szori kaszalas engedelyezett, a soda haladektalanul el kell
tAvolitani,
• a 2. evti51 a bah gyepet legeltetessel vagy kaszalassai 'diet hasznositani, a
termohelyi adottsagokigyeptipus figyelembevetelevel,
• a gyepet 10 even keresztill Fenn Icon tartani, feltorese tiles_
Agronoirtiai halcisok:
■ Szointofoldi hasznositAsbol szdrmaz6 beveitel nines.
Tartosan vizallasos gyepteraletek, zsombekosok
Az intezkecMs celja:
• a vizi eletkozossegek fennmaraciasanak biztositasa,
• taplalkozo- es kOitotertiletek biztositLa a rovar-, keteltil es madarfajok
szdmara,
• a kornyezetterheles csokkentese.
Jogosultsdgi felietelek.•
* legkisebb tamogathat6 teriiiet 0,5 ha,
• gyep vagy mocsar mtivelesi agu terillet eseten folyOsithatO a tamogatas,
• az igenyidnek csatolni kell az illetekes termeszetvedelmi hatosag (nemzeti park
igozgatdsaga) szakvelenidnyet a gyep anapotar61.
Betaricznci6 eloirasok•
• a termeszetes hton kialakult, termahelyre jellemzo fajosszetetelii es termesil
qrepnovdnyOrsulds allomanyat annak kArosilasa nektil kell hasznositoni,
• tiles ezen tertiletek bartnilyen Nizelvezetse, viz -rendez6se,
• LipanyagutInpOtias nem engedelyezett,
• ni5venyvklOszer es maragya hasznalata tiles,
• toloiszerkezetet es fajcliverzitAst, gyepfaj osszetetelt moclositO beavatkozisok
csak szakvelemeny alapjari vegezhetak: gyepszellortetes, gyephasogatas,
legfeljebb 5 evente altalajiazitas, avas fli eltavolitas, tavasszal feifagyas elleni
hengerezes, ieiszapolas ellen fogasoias, 7-8 evenkent fajdiverzitast helyreallito
lazabokru #ufaj eseport rekonstrukciO,
• a csak szakvelerndny alapjan alvegezheto rnurtkak eseteben a beavatkozas el itt
irasban meg kell kerni a celprogram eIlenorzeset vogzo szervezet es az
illet6Res termeszetveAelmi hatosag engedelyet, csatolva a szakvelem6ny
mdsolatAt,
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•

•

•

tiltott munkak:
o barrnilyen cells teriilet felegetes;
o vedett fajok pusztulasat okoz6 beavatkozasok vegzese
kaszalast csak a viz elvonulastrt kbvetaen, keno szaraz talajviszonyok mellet
lehet vegezni, legkorabbi iclapontja jtilius 15,
az esetleges kaszala- st, szarztizast minel rnagasabb tar1Oval (legalabb 15 cm)
kell vegerni, a kaszAlasnal, szarzilz.4sna1 vadriaszt6 lancot es termeszetkimel6
kaszalasi modszert kell alkalmazni.

AgrortOrniai hatdsok:
• csak evi egyszeri szenanyeres,
• nehezitett talajviszonyok.
Hagyomanyos inezogazdasagi modszerek es tij megorzese
Tanyas gazdalkodas
Az intezkedes celja:
• a kultartorteneti, taikepi es termeszetvddelmi szempontb61 is kiemelkedo
jelentosegil elahelyek megorzese,
• aIternativ jovedelemszerzesi lehetosdg biztositasa a videki lalcossAg szAmara,
Jogosuitstigi felterelek:
• lakas es gazdalkodast szoIgaI6 tanya (Collet) kor l elhelyezkedo szant6, gyep,
gytnnolcsos, milvelesi agfl terilIeteken ktilterjes, vegyes gazdfilkoda.s
folytatisa,
• tamogathato terWet 03-10,0 ha,
• a ga_zdilkod6 az ev nainyorn6 reszet (vegetacias idaszak) toltse a tanyan,
(bejelentett tartazkocl6si hely),
Betancind6
• gyepgazdalkoda.s eseten kiilterjes, szabad tartasos allattartas folytatasa 0,2-0,6
szalha kozati ailatstiruseggel, panyvaza.'s lehetseges, libatartas nem
engedelyezett,
• a gyep egetese, mutragyazasa tilos,
• mozaikos, sokszinO, a termahely adottsdgaihoz igazode kisparcellas milvelest
kell folytatnia a gazdalkodOnak, szant6 eseten egy parcella (egyfele
haszonnOvennyel bevetett tertilet) nem lehet nagyobb, mint 0,8 ha, szolb es
gyiimOlcsos eseten az egybefilggo illtetveny terillete nem lehet nagyobb 0,5 ha•
•

szerves trdgyara, zokltragyara es isvA.nyi tragyakra alapozott tapanyaggazdalkodast kell megvalOsitani,
az evente kijuttathat6 N-hat6anyag mennyisege nem haladhatja meg 170 kg/ha.
erteket,
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•
•

a termohely megvaltortatisa nem engedelyezett (clreneza, meliorativ
meszezes, belvfzrenclezes, digozas, stb.),
a tanya jellegzetes arculatanak, megjelenesenek (tennelesi he]yszin) a tajat
meghatArozo, jellegzetes helyi struktfira, tajelemek megorz4se, apolasa
kotelezi5.

Szerzo: Dr. Szilcs istvan egyetemi docens
Karoly RObert Foiskola, 3200 Gy5rigyos, Mitrai tat 36.
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