Az agazat eselyei 0.)
A malt szazad kiizepe ata a gyepgazdalkadas nem tartozik a magyar mezeigazdasag sikercigazatai koze. jellemzesekor oiyan iiitalanas megollapitosak hangzanak el, mint az
egyediiii agazat, amely fajlagos rnutatoit tekintve nem tudta termelesi szinvonalat noaz utobbi evtizedben a termesatiagok latvanyos csakenesenek lehetiink tonal;
velni
,

ez az egyetlen agazat, amely kimaradt a magyar mezagazdasog sok esetben igen latvanyos, de osszessegeben is figyelemre matte) eredmenyeket ado muszaki fejleszteseb51.
A gyepgazdalkodas tortenetet
vizsgale visszatekintesekbol
tudjuk, hogy az agazat az elmfflt b6 fel evszazad aiatt
vagy tarsadalmi indittatasu
szakmai prograrnok (Zoldnnez6 mozgalom), vagy az agrarpolitikai intezkedesek (allanni
tamogatas) altal jelzett odafigyeles raven volt kepes a „letezik" allapotbol kilepni. Fellangolasai soran, ha csak id6legesen es nagyon lehatarolt
terbleti nagysagrendben is, de
figyelemre melte eredmenyeket tudott felmutatni.
Ez is mutatja, hogy a retek
es 'age& - mint kizarOlagosan szabadfoldi kulturak - lehetasegeit az OkolOgiai viszonyok, az agazat val6 allapotat
viszont a hatO gazdasagi-tarsadalmi kornyezet, benne

-

kiemelten az agrarpolitika hatarozza meg. Aligha vonhato
ketsegbe Romany Pal (1998)
allitesa, miszerint „az agrarpolitika meghatarozO szerepe
nehezen vitathato abban,
hogy rnely agazatok tarnek
&ore, milyen eszkazaket alkalmaznak a gazdasagi eiet alakitasara". Ugyancsak 6 ellapitja
meg, hogy az agrarpolitika figyelme a „4-f „ -re kell, bogy
kiterjedjen. Else) helyen a foldmOvesre, az agrariakossagra,
nnasodik helyen a falura, az
agrartelepules sorsara, harmadik helyen a foldre, mint
meg fflithato termeszeti-termelesi erdforras hasznositasara r es vegul a foglalkortatasra, amely fisszefliggesben
all a videki lakossag migracioOval.

1. tablazat Gyepek a fildhaszailathan
Teriilet
ezer ha

Megnevezes

Orszagos
Eszak-Alfddi Regio
Jasz-Nagykun-Szolnok
Hajclii-Bihar
Szabolcs-Szatniar-Bereg

1061,2
235,2
49,7
119,2
66,4

Gyep % a
rnezogazdasegi
terdleten

Gyep 04 a
termateruleten

18,1
18,5
12,0
25,8
16,9

9,9
11,9
8,9
18,7
8,3

Forras: KSH 2000

2. to

At itrak-alfildi regii gyspeink termistetv deli
enotettsefe

Megnevezes
Otszagos
Eszak-Alf5Idi Begio
J asz-Nagyk un-Szof nok
Hajd0-Bihar
Szabolcs-Szattnar-Bereg

238 053
90 903
11 515
68 403
10 985

22,4
38,6
23,2
57,4
16,5
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A gyepgazd al kodis
mai jellemziii
Hazankban viszonylag keves a
rat-tegeld terfflet. A legtijabb
statisztikak szerint ( 7. tabiazat)
hazankban 1,061 milli6 hektar
gyep talathato, amely a mezdgazdasagi terfflet 18,1 szazalekat teszi ki. !smart, hogy e tekintetben erzekelhetd regionalis kulanbsegek vannak. Az
Eszak-Alfoldi Regioban az orszagos-atlagffaT -T9-,8%) nagyobb a gyepek szerepe a termdfold-hasznalatban (11,9%).
A regio harom megyeje is elterd kepet mutat e tekintetben.
Haid0-13iharban (meg orszagos osszehasonIftasban is)

3.. tablizat: A gpiptaiiilotek haszniliinak megeszlisa a gazdasig
. merge sank t1996. V: 31.) .
Hasznalo, illetve gazdasag motet
Gazdalkodo szeryezetek
nagy
kazepes
kicsi
Egyeni gazdaikodb
nagy
kozepes
kicsi

Gyepterulet 1000 ha

GyepterDiet %•aban

404,5
5,4
6,7

97,0
1,3
1,7

21,2
100,1
311,6

4,9
23,1
72,0

I

Nagy gazdasag: >300 ha; kazepes gazdasag: 31-300 ha; kis gazdasag: <30 ha

Fords: KSH

Termeszetvdelmi gyepterUlet
ha
az Osszes gyep %-aban

ortas: KvVM 0TH 2003

Ili

gazdasagi-tarsadalmi
A
karnyezet fontosabbnak it&
eiemei a kovetkezdk: also helyen az agrarium tamogatasi
rendszere, amely a legkazvetlenebb hatast kepes az agazaton beli.il kivaltani. A nnezogazdasagi arrendszer, rnely a jovedeienntermeld kepessegen
keresztffl fejti ki hatasat az agazatra. Az agrarpolitika szamos
eleme, melyek asztonzik az
agazat fejleideset vagy korlatozzak annak fehetasegeit.
Ilyen agrarpolitikai eszkoz a
gazdalkodas jogi hattere (pl.
termdfoldre, faldnyilvantartasra, karnyezetvedelemre,
termeszetvedelernre, statisztikara vonatkozo joganyag stb.).
A tarsadalom elelmiszer-fogyasztasanak szerkezete,
arneiy a gyepen megtermelt

elelmiszerek (nalunk elsosorban marha- es hirkahtis) iranti
igeny raven erintik az agazatot. A hazai fogyasztason tul
mutate) piaci lehetdsegek, melyek az export raven jelentenek felhajto erdt. Tekintettel
arra, hogy a magyar nemzetgazdasag egy nyitott gazdasag, nyitottsagat az uni6s integraciO meg fokozottabba teszi, igy fontos szerep jut a
nemzetkozi, elsosorban europai feitetelrendszernek is a
gyepgazdalkodesra hate) gazdasagi-tarsadalmi karnyezetben.

4. tablizat A gyepterileek kihastailtsage
Megnevezes

1950 11960

1970

1980 2000

Gyepterulet osszesen, 1000 ha
kaszelt teridet aranya, %
legeltetett terdet arenya, %
hasznositatlan terdet aranya, %

1475
40
60
-

1281
35
30
35

1191
30
30
40

Forras: Steller, 2003

1

1438
40
45
15

1148
27
28
45

kiemelkedo a gyepek szerepe
(18,7%), ezzel szemben a regio
nnasik ket megyejeben szerenyebb a gyepek termaterbleti
aranya (Jasz-Nagykun-Szolnok 8,9, Szabolcs-SzatmarBereg 8,3%).
A gyepgazdalkodas termeIasi lehetosegeit Kasen korlatozzak az alacsony termekenyseget jelent6 talajadottsagok,
a regid nagyobb teriileten vizhianyos klirnatikus viszonyok.
A regi6 gyepeinek jelentds henyada (38,6%) termeszetvedelmi erintettseg6, elsosorban
a nemzetkozi jelentoseg6 es
viszonylag nagy terfilet0 Hortobagyi Nemzeti Parknak
szanhetoen (2. tablazat).
A rendszervattas, illetve
foldkarpotlas a regioban is atrendezte a gyepek tulajcionosi
es hasznalati viszonyait. Orszagos viszonylatban tudjuk,
hogy a gyepek tobb mint 68,5
szazafekat ma mar az egyeni
gazdasagok hasznosftjak (KSH
2002). Az uzemi mereteket tekintve, az egyeni gazdasagokban a kis, legfeljebb kazepes
meret, a gazdasagi szervezeteknel a nagy gazdasagi meret
a jellemz6 (3. tabiazat).
A gyepgazdalkodas gazdasagi-tarsadalmi jellemz6i
szempontjabol ki keil emelni,
hogy a gyepek kazvetlen piac'capes termeket nem adnak,
ezert a befektetesek megteriilase csak az allattartason keresztiil realizaihato. A kerodzo
allomany azonban oly nnertekben lecsokkent az elmult bo
evtizedben, hogy a gyepteruletek kihasznaltsaga nagyon
visszaesett (4. tablazat).

F I dh aszn alati,
fo I d nyi Ivantartasi jogrend
A foldhasznalati jogrend legbovebb keretet a termdfoldrol
szol6 1994. evi LV. torveny adja. A torveny szerint term6f6 Id
kategoriaba tartozik az a foldreszlet is, ameiyet egy telep0les ki lteruleten (p1. ret, lege16,
gyep), vagy a telepules belteruleten {mezogazdasagi muveles alatt alld gyep) gyep muvelesi agkent tartanak nyilvan.
A torveny V. fejezetenek
eloirasai szerint „A hasznalo

5. Wilke. A gyepekkel kapcsalates kerdiiivek a KM adatoyojtesi readszerika, 2002
OSAP
Ham
1082/02

Az adatgyiiites time

1085/02

Fit b n6venykultOrak
termeseredmenyei, 2002
A n5venytermesztesi termekek, zddsegfbek
tetmeiese, ielhaszaalasa as nano arbevoteie, 2002
• Az egyeni gazdasagok ibldterilletenek
es yetester:iletanek osszefrasa, 2002
Egyani gazdasagok mez6gazdasagi osszeirasa,
2002
Fobb agtotechnika: adatok, 2002

1092/02
1651/02
1677/02
1925/02

A2 adatszolgaltatek

gyakonsaga
eve n kern:

Faldterulet es vetesterulet, 2002. majus 31.

I

eve n kb nt:
evenke nti
avenkenti
even kenti
eve n kenti

kore
mezagazdasagi falitheruletet hasznal6
valamennyi gazdasagi szervezet
mezogazdasagi fOldteruietet nasznal6
valamennyi gazdasagi szervezet
mezogazdasagi ioldterilletet hasznala
valamennyi gazdasagi szervezet
mezogazdasagi foldterGletet hasznala,
a megfigyelesbe bevont egyeni gazdasagok
rnezogazdasag: faldteruletet hasznak6,
a megligyelesbe bevoot egyeni gazdasagok
meggazdasagi faldteruietet hasznal6
valamennyi gazdasagi szervezet

Forras: Statisztikai Kdriany

koteles a termofoldet nnuvelesi aganak megfeleioen termeiessel hasznositani vagy a termales folytatasa nelkill a talajvecielnni elairasokat betartani
(hasznositasi kotelezettseg)".
A foldtarveny igy termelesi
katelezettseget nem (r el& a
termokepesseg megorzeset
viszont igen, igy a hasznald
vaiaszthat, bogy a termofoldet
a miivelesi agnak nnegfeletoen
termelessel hasznositja,
ideertve a miivelesi ag megvaltortatasat is, vagy termelni
nem termel, csak a termakepes allapotot &xi meg.
A faidvedelem altalanos
szabalyakent a foldtarveny
ugy rendelkezik, hogy a termofold hasznositasakor meg
kell 6rizni — egyebek nnellett —
a mezogazdasagi termeles
szamara kedvezdtlen termohelyi adottsagu teriiletek, s a
gyep is ilyen, termeszetes novenyallomanyat
A torveny szerint a mOvelesiag-valtozashoz foldhivatali
engedely szukseges, melyhez
ternneszetvedelmi oltalom
alatt allo term6fold eseten a
termeszetvedelmi hatOsag engedelye is szukseges.
A foldtorveny a talaj yodelmevel kapcsolatban tigy szabalyoz, hogy kotelez6 a termohely akolOgiai adottsagaihoz
igazode foldhasznositas, a talajvedo gazdalkorias. Erodalt
vagy erdziOra hajlamos teraleten a fOldhasznalO koteles a legelateriileteken fokozott gondot forditani a talajt kimelo legeltetesre, es ahol a gyeptaka-

ro

a talajvadelern kovetelmenyeinek nem fetal meg, azt
felujitassal helyreallitani.
A gyepekre is vonatkozo ingatlan-nyilvantartasi jogrendet az 1997. evi CXLI. torveny
szabalyozza. Eszerint a magies erd6gazdasagi rniiveles
alatt and foldet a rendszeres
foldhasznositasi nnOdra tekintettel, a termeszetbeni allapotanak nnegfele16 muvelesi agban keil nyilvantartani. A tar\early vegrehajtasara kiadott
109/1999. (XII. 29.) szarna FVM
rendelet szerint ret mGvelesi
agban kell nyilvantartani art a
fOves teriiletet, amely futermask rendszeresen kaszalassal, legela muvelesi agban azt
a teraletet, amely futermeset
rendszeresen legeitetessel
hasznositjak, tekintet WWI arra, bogy esetenkent elter6 a
hasznositasi mod. Vagyis az
ingatian-nyilvantartas a teny(ages hasznalati mOdot is hivatott rogziteni.

Gyepek a statisztikahan
A statisztikai adatgAtes, feldolgozas es publikalas hazankban az 1993. evi XLVI, tarveny alapjan tortenik. A mezogazdasagi statisztika a torveny
szellerneben a mezogazdasagi
termeles er6forrasair61, termelesi folyamatairol, illetve a
termeles erednnenyeirol gyujt
statikus vagy dinamikus adatokat. A mezogazdasagi statisztika targya pedig a gazdasagi egysegek tevekenysegenek megfigyelese es ertekelese.

A gyepek a statisztikai rendszerben erintettek, egyreszt a
mezogazdasagi eroforrasok
(foldtenilet hasznalata), masreszt a termeles folyamata
(agrotechnikai jellemzok: Ontozes, tapanyagpodas, novenyvedelenn), harnnadreszt a
termeles eredmenyeinek (termekek, arbevetel) osszeirasa
kapcsan. Statisztikai rendszerunk a gazdasagi szervezeteket es a nagynneretii egyeni
gazdasagokat teljes konien, a
kis- vagy kozepes meretii
egyeni gazdasagokat reprezentativ mOdszerrel figyeli.
A gyepekkel kapcsolatos 2002.
evi statisztikai adatgyajtesrol
az 5. tablazat ad asszefoglaiO
attekintest.
A kerdOivek es a kazzetett
eredmenyek osszehasonlitasa
alapjan sajnalatosan art latjuk,
hogy mig a falclre vonatkoz6
adatgyajtes kulan a retre es
kcJI6n a legeldre vonatkozik,
addig a kozzetetel (nyomtatott
forma) mar csak osszevontan,
gyepkent jeleniti meg a mt:iveIasi ag jellemthit. Egyeb, a
gyeppel kapcsolatos )(erasfvek pedig mar nem retre es
!egelore, hanem csak asszefoglaloan a gyepre kerdeznek
ra. Napjainkban a '80-as evekhez kepest a statisztikai rendszer sokkal kevesebb informacioval rendelkezik a gyepekr61.
Ez azert sajnalatos, mart a
gyepek a kesobb ismertetendo
programok kapcsan egyre inkabb a figyelem hatOkorebe
kerulnek. (Folytatjuk)
NAGY GEZA
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Az agazat eselyei
A malt sztizad kozepe Ma a gyepgazdaikodas nem tarto-

zik a magyar mez5gazdascig sikerdgazatai kale. Jellemzesekor olyan aitairinas megallapitosok hangzanak el,
mint az egyediiii agazat, amely fajlagos mutatait tekintve nem tudta termelesi szinvonalat novelni, s5t az
utobbi evtizedben a termesotiagok latvonyos csakkenethnek iehetiink tank ez az egyetlen agazat, amely kimaradt a magyar mezagazdasog sok esetben igen
nyos, de omessegeben is figyeiemre meito eredmenye-

ket ado mfiszaki fejleszteseb61. Cikkiink e heti, befejeze5
reszeben a gyepgazdalkodasi programok fej145deset segito lehetasegeket tekinti at a szerz6.
A mezogazdasagi termeles es
a hazai agrarpolitika jelent6s
valtozasat mutatja, hogy az
eddig tapasztalt termelesi
programok helyett napjainkra
ket olyan specialis program
iranyitotta a gyepek We a figyelmet, amelyek nem alsosorban termelesi programok.
End kapcsolatban meg keli
jegyezni, hogy hazank jelentas
europai lemaradest patolva
hirdette meg ezeket a programokat.

Celprogramok segiesegevel
A Nemzeti Agrar-Kornyezetvedelmi Program a karnyezetkimelo termelesi madszerek elterjesztesere hivatott komplex
ternogathsi rendszer. Intezkedeseit celprogramok formajaban hirdettek meg. Ezek az agrar-kornyezetgazdalkcdasi
alapprogram; az integralt gazdalkodasi celprogram; az oko-

Tamogatasi jogcim
TerOleta!aprj Iamogatas
Uzemterv-kaszitos tamogatas
Oktatas, k6pz6si tarTfolyamok tdmogaiasa
Allategitasi beruhazasi) thmogatas
M fltagazdasagok tamogatasa
Program-mOkadlets kollsoge
Tamogatas asszesen
Farr*: http://www.fmrnakp.hu

1111

logiai gazdalkodasi ceIprogram; az extenziv gyephasznositasi celprogram; a vizes 616hely celprogram es a tersegi
(zonalis) celprogram.
A programokhoz palyazattal lehet kapcsolodni, eredmenyekent szerzodes kottetik,
melyben a gazdalkod6 elfogadja az elairt feitateleket, es
ezert tamogatast kap. A tarnogatas fedezi a felvallalt intezkedesek miatti jovedelemveszteseget, a felmerula tabbletkoltsegeket, es tartalmaz tovabbi 20 szazalek osztonzat
annak ordekeben, hogy a calprogramokat vonzova tegye a
gazdalkodok szarnara. lgy a
tarnogatas realis a Iternativakat jelent a karnyezetre kevesbe kedvezo" gazdalkodasi
modokkal szemben.
A celprogramok Haul harorn kapcsolatos a gyepekkel:
az extenziv gyephasznositasi

Tamogatas
osszege, Ft
megoszlasa, %
2 008 925 216
80,4
41 050 000
1,6
91 400 000
144 624 784
5,8
184 000 000
7,4
30 000 000
1,2
2 500 600 060
100,0
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legnagyabb keretet a gyephasznositasi celprogramra iranyortak el&
A program gyakoriati fogadokeszseget jelzi, hogy 272
ezer hektar teruletre 5321 paIyazat futott be, a keretet csaknem ketszeresen meghalade
igennyel (3. tablazat).
A palyazatok szaMat, teruletnagysagat tekintve a gyephasznositasi celprogram bizonyult a legnepszerabbnek, es
ebben a celprogramban volt a
nyertes palyazatok aranya
(75%) a legmagasabb. A programban erintett Osszes teriilet
celprogramok kazOtti megoszlasaban is a gyepes terfiletek
aranya (47%) a legmagasabb.
(1. abra)

(IL)
celprogram, amely kozvetien
gyepgazdalkodasi iranyultsag0; az okologiai gazdalkodasi celprogram, amely vonatkozhat a gyepgazdalkodasra,
valamint az Erzekeny Term&
szeti Teruletek hasznosltasat
biztosito celprogram, amely
szinten lehet gyepes vonatkozasu.
A NAKP valajaban 2002ben indult el, egy evvel korabban csak a mintagazdasagi
program kialakftasa kezclodott
meg. Az indule karat 2,5 milliard forint volt orszagos szinten, melynek lebontasat az 1.
tabiazat mutatja be.
A celprogramok szerinti lebontas alapjan (2. tablazat) a

Videkfejlesztes es iiivakep
Hazankban 2000 ota onallO
kaltsegvetesi celelairanyzat hi-

celprogram

Tamogatas
osszege, Ft
mesoszlasa, %
111 361 440
5,2
128 790 000
6,0

.Agrk-kOmyezetgazdakodasi alapprogram
IntegraIt gazdalkodasi celprogram
0ko04ai gazdalkodasi celprogram
atallasi ter6iet.
atallt tefbiel
Gyep hasz Positasi celprogram
Vas 6Iohely celprogram
Erzekenyt.ermeszeti ter&letek PT) celprogram
Osszesen
Fort*: http:11wwwfvm.nakp.ho

Celprogram

Agrar-kOmyezetgazdalkodasi
alapprogram
Integrall gazdalkodasi
celprogram
Okolbgial gazdalkodasi
celprogram
atallasi ter0iet
atallt teralet
Gyephasznositasi
celprogram
lines elohery ce program
ETT eeEprogram
Osszesen

293 573 700
231 939 230
645 513 280
116 856 720
613 340 846
2 141 375 216

Paly'azott
ter6:el
ha
%
18 184
6,7

Palyazatok
szama
db
%
154
2,9

13,7
10,8
30,2
5,5
28,6
100,0

Palyazott
tamogalas
m
%
327 428 7,3

18 913

7,0

1 633

30,7

804 965 18,1

41 386
33 967
94 911

15,2
12,5
34,9

692
351
1770

13,0
6,6
33,3

773 982 17,4
399 148 9,0
759 368 17,0

6,5
17 536
46 854 17,2
271 751 100,0

80
641
5321

Fort*: fittp*ww.fmnakp.hu

1,5
140 344 3,2
12,0 1 247 692 28,0
100,0 4 452 927 100,0

1. ibra: Az agir-kiraystatvideimi gazdilkedisi areRedii
Matt lavi tazilatek milearlisa, 2002.
▪

2. lira: Allatfajaakimi ratgesztla azimasillatilaa kitniarte

Age6r-lu5royertvedelmi alapprog ram

▪

Szarvasmarha

▪

Baromfi

•

Bivaly

o

IntagrIt ga.26ilabdki ceprograrn

▪

okoldgiai gatelSlkodisi ceprogram tatailAskaq

▪

Okol6gjoi gazdallaadaM celprogrem ON, atSIstl

▪

Kecske

•

G6pgazdilkoasi c,:■ Iprogram

•

Lo

▪

Vaes eLohaly c6Ipro9ram

▪

Sert6s

Juh

8862.4

▪ xwralis celprogram

FOrraS: 8iokontroll Hungaria IChi. 2002. &begarnMO
v4.111:I

vatott a videkfejlesztesi tbrekvesek tamogatasara. A palyazasi jogcimek ugyan ez id6 ota
valtortak, de a gyepre alapozott allattartas mar a kezdetek
Ota celterulete volt a videkfejlesztesnek. Tavaly pelciaul „az

dkologiai alapti komplex gazdasagi fejlesztesi programok"
kereteben az „okologiai gazdalkodasra veld atallas as a
gazdasagi tevekenysag komplex fejlesztese", valamint a
„kiiiteries gyepgazdalkodas
megkezdasehez, fejlesztesahez kOtodo beruhazasok tamogatasa" a 1prog ra nnok karateben volt lehataseg tamogatasokhoz jutni. Ezen tut a „helyi

jellegzetessegu, tajspecifikus
mezdgazdasagi tevekenys
gek, as az ezekre 01E6 elelmiszerfeldolgozas es Ortakesites
fejlesztesenek tamogatasa"
Cirla programban is lehetett
olyan gyepen termelt allati termekek elaallftasahoz palyazati
segitseget kapni, melynek reyen helyi jellegzetessega, tajspecifiku s elelmiszerek fellesztese es piacra jutasanak easegitese valosult meg.
A videkfejlesztesi celeI6iranyzat EU-konform celokat
valosit meg. E celok a gyepgazdalkodasra vonatkortatva lehetnek a hagyornanyok megarzese, apolasa; a gazdasagi tevekenysegek kiszelesitese, alternativ jOvedelemszerzesi lehatosegek biztositasa; a videk
termeszeti ertekeinek megarzese es a kulturtaj fenntartasa,
apolasa, a tail ertekek arzese.
A gyepgazdalkodas javale
szempontlabel vitathatatlanul
a legjelentosebb gazdasagitarsadalmi feltetelnek keil te-

kintenlink az EU tagsagb61
erecia lehetasegeket. Kazismert, hogy az EU kaitsegvetesi-tamogatasi szerkezete az
elsa pilleres kOzvetlen termelesi calu tarrogatasokrol hangsWyai tekinteteben - attar
a kozvetettnek szarnit6, tagynevezett masodik pilleres tamogatasokra. E kategoriaba
tartoznak a videkfejlesztesi, a
karnyezet- es tajgazdalkodasi
tamogatasok.

Oiabb lehetOsegek
Aria kell szamitani, hogy a hazankban megkezdett ag ra rkarnyezetvedelmi es videkfejlesztesi celprogramok javulo
kfils6 (EU) finanszirozas mellett folytatOdnak. A videkfejlesztesi celprogramokon bela I
a minden prognozis szerint
nagy fallacies elatt ally agro-,
falusi- es akoturizmus szamara kivala lehetaseget kinalnak a fajgazdag, kiernalkedo
tajertek0, jelentas hanyadban
vedelmi oltalom alatt ally termeszetes gyepeink.
Az EU tagsag egy mas
asszefuggesben is Ujabb lehetasegeket kinal a gyepgazdalkodas szamara. Az EU-val kitatt megallapodas 117 ezer tehenben rogzitette a lehetseges
hazai husmarha letszannot. Ezzel mintegy megnegyszerezhalo a hOstehen letszarn.
husmarha tipikusan legelat
hasznosito agazat, igy az altomany novelesevel javul a gyepek okolOgiailag Idvanatos kihasznalasa, s fontos tal- es kornyezetgazdalkodasi celok teljesulnek. Gyepeink kivalo lehetosegeket kinalnak az Okologiai
gazdalkodas szamara. Ez ma

mar megmutatkozik az egyebkent latvanyosan fejlado biogazdalkodas szannaiban is. Az
gy nrulivelt 103 672 hektar termaterulet 41,13 szazaleka gyep
(20 866 hektar atallas Matti es
21 177 hektar atallt terblet).
A ma mar 11 855 szamosallatot
kiteva bio-alattartasban a tipikusan legela allatok (szarvasrnarha, juh, kecske, lo, bivaly)
vannak tillsulyban (2. abra).
A retek es legelak mai megitelese igen szereny. Annyi tarsadalmi megbecsblest kapnak, amennyi csaladi bevetelhez - tudjuk az igen alacsony
juttatjak a videki tarsadalmat.
A futo programok es az EU-tol
kapott lehetorsegek - ma mar
latjuk - sokkal nagyobb tarsadalmi figyelmet vonzanak a
gyepek fete. Gazdasagi szerepuk no, ezaltal megUjulhatnak
a meg meglev6 termelesi es
nem termelesi hagyornanyok.
Ennek egyik peldaja a hortobagyi gulyasverseny &yenta
szaporodo resztvevainek szama, akik evrai-evre 6jabb es
Cijabb ertekeit tarjak fel a gazdag pasztorkulturanak.

Ajan I isok
A gyepeket &into agrar-karnyezetgazdalkodasi es videkfejlesztesi celprogramok elenk
erdekladest valtottak ki a gazdalkodo tarsadalombol. A
gyepes programok kiemelkedo szerepe mind a ket cal
programban art jelzi, hogy a
tartenelem folyaman elaszor
nem termelesi jellega tarnogates hatasara indult el valami
a gyepgazdalkodasban.
A kazeljava lehetasegainek
kihasznalasa erdekeben ke-

szulni kell aria, hogy az EU
forrasokat is a videkfejlesztesi,
valamint a kornyezet- es tajgazdalkodasi intezkedesek raven Iasi lehetaseg elerni. Tekintettel a gyep mavelesi ag
sajatossagaira, az EU-forrasok
varhatelan erasitik a gyepek
iranti gazda lkodOi erdekl 6dest.
Az EU-kvotaban megszabott, a jelenlegihez kepest
mintegy negyszeres husmarha kontingens javithat a gyepek nagyon alacsony kihasznalasi aranyan, ezzel a taj- es
kornyezetgazdalkodasi celok
teljesalesen.
A gyepek a mai allapotukban is alkalmasak biogazdalkodasra, amit a jelentas
arany es a biotermelesre
fog ott leg eltetett kerOdzo-6
I oma ny nagysaga bizonyit.
Regi adottsaga az agrarpolitikanak a kozlegelak hasznelatanak jogi szabalyozasa. Ennek megoldasa sok, tabbszorasen hatranyos telepfilesen
mukada kisgazdasagnak nyijtana segitseget.
A XIX. szazad derekan
megindult gyeptaresek Ota az
agrarpolitika az erattetett
szantofaldi muvelesral nem
tudott visszabillenni a term&
szetesebb faldhasznalati madok iranyaba. Az Cij tarsada)mi
igenyek, a nemzetkozi tendenciak, a termeszeti er6forrasok
vedelme - melyek a gyepgazdalkodasra hato mai gazdasagi-tarsadal mi karnyezetbal
kiolvashatOk - lehetnek azok a
tenyezak, melyek kella agrarpolitikai figyelmet szentelnek
retjeinkre es legelainkre.
DR. NAGY GEZA
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