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Válaszúton a mezõgazdaság
Ángyán József

Földmûvelésügyi és vidékfejlesztési mi-
niszterünk csodálatra méltó lendülettel
utazik a nagyvilágban, hogy a magyar me-
zõgazdasági termékeknek piacot találjon.
1999 novemberében éppen Brazíliában
járt, mikor Gödöllõn – szintén az õ leg-
messzemenõbb támogatásával – jelentõs
konferencia kezdõdött. A Nemzeti Agrár-
Környezetvédelmi Program bemutatásán
az Európai Unió és Ausztria igen magas
szinten képviseltette magát. A környezet-
védelmi szemléletû mezõgazdálkodásra
való átállás európai tapasztalatait a magyar
miniszter brazíliai útja miatt nem hallgat-
hatta meg. Pedig ha ott lett volna, talán
Brazíliába sem kell utaznia. 

Az igazi kérdés természetesen nem Dr.
Torgyán József programja, hanem hogy a
magyar mezõgazdaság milyen fejlõdési
utat választ. Az élesedõ viták jól jelzik,
hogy döntenünk kell. De milyen választá-
si lehetõségeink vannak? Többféle fej-
lesztési változat is elképzelhetõ, ám a le-
hetséges változatok – az értékválasztástól
függõen – alapvetõen két fõ irányba so-
rolhatók. 

Hogyan, milyen értékrenddel jellemez-
hetõ ez a két – egymással egyre élesebb
harcot vívó – fõ irány? Mi a kétféle állás-
pont lényege? 

Mondd, te mit választanál?

Az elsõ véleménycsokor szerint „az ipar-
szerû, nagy mesterséges (fosszilis) energia-
igényû, erõsen kemizált és automatizált
mezõgazdálkodásé a jövõ. Magyarország
mezõgazdasági lehetõségeit – amely leg-
fõbb gazdagságunk – csak így használhat-
juk ki. A jelentkezõ problémák a tulajdo-
nosváltás miatti felaprózottságból, vala-
mint a technológiai hibákból fakadnak, és
az ipari eredetû anyagok, eszközök és ener-
gia felhasználásának jelentõs visszaesése
komoly károkat okoz az országnak. Nem
szabad »szétverni« a magyar mezõgazdaság
korábban kialakult infrastruktúráját, vagy
ahol az már bekövetkezett, ott sürgõsen ál-
lami intézkedéseket kell hozni, és költség-
vetési támogatást kell nyújtani a rendszer
»helyreállításához«. A mezõgazdaság »le-
rombolása« a nemzetközi porondon szinte
egyetlen versenyképes ágazatunkat veszé-
lyezteti. A végrehajtásba »becsúszó« hibá-
kat kell csupán kiküszöbölni, a technológi-
ákat és a biológiai alapokat kell csak tökéle-
tesíteni, és növelni kell a technológiai fe-
gyelmet. »Nekünk termelnünk kell! Az
egyebeket hagyjuk a zöldekre!« Még az
EU-csatlakozásunk elõtt ismét az 1980-as
évek közepének megfelelõ szintre kell a



termésátlagokat és a terméktömeget felfut-
tatni, hogy nagy kvótákat tudjunk a csatla-
kozási tárgyalásokon elérni. A demográfiai
robbanás és a sokasodó világélelmezési
problémák tükrében egyébként is ez az
egyetlen etikailag elfogadható és gazdasági-
lag racionális fejlesztési irány.”

A második véleménycsokor szerint „az
iparszerû gazdálkodás teljesítette történel-
mi feladatát. Ez a gazdálkodási rendszer
nem a helybelieknek ad munkát, egészséges
környezetet és ehetõ táplálékot, hanem a
helyi hagyományokkal és kulturális érté-
kekkel szemben szinte kizárólag a beszállí-
tó iparok és az ezeket zömében megtestesí-
tõ multinacionális cégek érdekeit szolgálja.
Ez a rendszer a természeti és társadalmi
környezetet egyaránt veszélyezteti, ener-
getikai és közgazdasági szempontból is ir-
racionális, hosszú távon fenntarthatatlan,
termékei rossz minõségûek, kemikáliákkal
szennyezettek, táplálkozásfiziológiai érté-
kük rossz, fogyasztásuk komoly humán-
egészségügyi problémákhoz vezet, és a fi-
zetõképes piacokon mindezek következté-
ben alig értékesíthetõk. A világélelmezési
problémákat nem az eddig is intenzíven
mûvelt régiók ipari ráfordításainak további
növelésével lehet megoldani, hanem annak
a helyzetnek a felszámolásával, amelyben
egy svájci vagy egy amerikai állampolgár az
erõforrások és a javak több mint negyven-
szeresével rendelkezik, mint egy szomáliai
vagy egy etióp. Álságos, demagóg és az iga-
zi lobbiérdekeket elfedõ tehát ilyen körül-
mények között az élelmezési problémákra
és a demográfiai robbanásra hivatkozva kö-
vetelni a nagyobb ráfordítást és a több ipa-
ri eredetû anyag- és energiafelhasználást.
Vajon a keletkezett többletet az érdekelt
multinacionális csoportok ellenszolgáltatás
nélkül átadják a nehéz helyzetben lévõ régi-
óknak? Nyilvánvalóan nem! E problémák a

rendszer logikáján belül maradó „technoló-
gia-tökéletesítéssel” és ipari ráfordítás-nö-
veléssel nem oldhatók meg. Olyan gazdál-
kodási stratégia-, rendszer- és szerkezetvál-
tásra van szükség, amely a környezet érzé-
kenységét, terhelhetõségét, termelési adott-
ságait, valamint a mezõgazdálkodás egyéb
(környezeti, regionális, foglalkoztatási,
szociális, kulturális stb.) feladatait is figye-
lembe veszi.”

A kétféle helyzetértékelés és az ebbõl
következõ jövõkép olyannyira eltér egy-
mástól, hogy erre az eltérõ lobbiérdekek
sem adnak elegendõ magyarázatot. E vita
láttán az embernek az a gyanúja támad,
hogy a vitatkozó felek „mezõgazdálkodás”
alatt nem ugyanazt, sõt megkockáztathat-
juk, teljesen mást értenek. Nem könnyû
ebben a helyzetben a magyar mezõgazda-
ságról, kilátásairól, fejlesztésének irányai-
ról, lehetõségeirõl közmegegyezéses érté-
kelést adni, és a feladatokat, teendõket
megfogalmazni. Minderre azonban kísérle-
tet sem igen lehet tenni, ha nem tudunk a
mezõgazdálkodás céljait, feladatait illetõen
megegyezésre jutni. Nézzük elõször, hogy
milyen fejlõdési utat járt be a mezõgazdál-
kodás, hogyan változtak céljai és feladatai.

A megtett út

A mezõgazdálkodás kezdetei óta azon
igyekszik, hogy a termékei iránti állandóan
növekvõ keresletet a földhasználat intenzi-
tásának növelésével minél jobban kielégítse.
E változások során alakultak ki azok a gaz-
dálkodási formák, amelyeknek a fejlõdését
kezdetben a kizárólag legeltetõ, késõbb a le-
gelõt feltörõ, majd a nyomásos gazdálkodás
jellemezte. Ezeket a kategóriákat a mezõ-
gazda általában abban látja, hogy ameddig a
korábbi „legelõgazdálkodás” idejében min-
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den földet legeltetnek, mert az egyetlen
hasznosítás az állattartás, addig a legelõt föl-
törõ, „legelõt váltó” gazdálkodásnak nevez-
hetõ forma esetében a földet itt-ott már
idõnként szántónak is használják. Ha a ter-
melõképessége csökken, újra legelõnek
hagyják, s helyébe másutt törnek fel legelõt.
Ez a módszer idõvel odáig fejlõdik, hogy a
szántóföldnek legalkalmasabb területet sza-
kaszokra osztva fölváltva használják, egy
ideig szántónak, egy ideig legelõnek, majd a
szükségletek növekedésével és a szabad,
szûz területek csökkenésével a földeket föl-
váltva legeltetik, használják szántónak és pi-
hentetik. Az elmondottak jelzik – ha túlsá-
gosan elnagyoltan is – az általános fejlõdés
fontosabb szakaszait, az állattartó legelte-
téstõl a szántó-vetõ földmûvelésig, vagyis a
növénytermesztésig. (15) Ez az intenzitás-
növelési törekvés az egymás után követke-
zõ földmûvelési rendszerek kialakulásán,
fejlõdésén, egymást váltó folyamatán jól
nyomon követhetõ.

A parlagos, legelõ- és erdõváltó földmû-
velési rendszer lényege, hogy a földterület

kis részét mûvelték a település közvetlen
környékén, melyet néhány (4-6) évi hasz-
nálat után 50-60 évig parlagon hagytak. Az
elhagyott területeken a természeti adottsá-
goknak megfelelõen megújult az eredeti õs-
növényzet. A parlagos és a legelõváltó a
sztyeppes (füves), az erdõváltó viszont az
erdõs övezetek jellemzõ rendszere volt,
amelyek az összterületnek csak mintegy 5-
10 százalékát hasznosították. A földmûve-
lés parlagos rendszerében a szántó általá-
ban a lejtõ középsõ harmadára korlátozó-
dott. A vízválasztót erdõ borította, a lejtõ
felsõ részén legelõ volt, az alsó részén pedig
a rétek terültek el. (26, 34) (Lásd 1. ábra.)

Az alapvetõen saját szükségletre 
termelõ rendszer egyensúlyát az áru-
termelés megjelenése bontotta meg.

Amikor azonban a szántóföldek már na-
gyobb arányt foglaltak el, csökkenteni kel-
lett a parlagoltatás idejét. Így a parlagidõ-
szakból azok a stádiumok maradtak el,
amelyek a talajtermékenység helyreállítását
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1. ábra. A mûvelési ágak kialakulása a parlagos földmûvelési rendszerben

Erdõ Legelõ Szántó Rét

Forrás: Sipos, 1972 nyomán: Szalai 1996 (26, 34)



segítették elõ. A gyomosodás viszont egy-
re nagyobb méreteket öltött. Mindezek kö-
vetkeztében a termés már nem elégítette ki
a szaporodó lakosság igényét, tehát foko-
zatosan újabb – az ugaros – földmûvelési
rendszer alakult ki a parlagos rendszerbõl.
Európában a 7. század körül jelent meg, és
mintegy háromszáz év múlva, vagyis a
10–11. század körül vált általánossá. Ebben
a rendszerben fokozatosan kialakultak a
mûvélési ágak, és állandósult a szántóföldi
mûvelés. A települések közvetlen környé-
kén konyhakerti növényeket termesztet-
tek, sõt gyümölcsösöket is telepítettek. A
rétek és legelõk fõleg a szántónak kevésbé
alkalmas területekre szorultak vissza. A nö-
vények a szántóterület 50-60, sõt eseten-
ként 80 százalékát foglalták el, tehát a par-
lagos rendszerhez viszonyítva az arányok
teljesen megváltoztak. A talaj egy-két évi
pihentetésének célja a gyomok irtása, a talaj
szerkezeti állapotának javítása és a termé-
szetes tápanyagok feltáródásának elõsegí-
tése volt, ugyanis a rendszer mindenekelõtt
a talaj természetes tápanyagainak felhasz-
nálására épült. Jellemzõje a nyomásos gaz-
dálkodás volt. A kétnyomásos rendszerben
a szántót két részre osztották: az egyik fe-
lén gabonát termesztettek, a másik felén
ugaroltak. A háromnyomásos rendszerben
a gabona a terület kétharmadát, az ugar pe-
dig egyharmadát foglalta el. A szántófölde-
ken takarmánynövényeket nem termesz-
tettek. A takarmányszükségletet a közös
használatban levõ rétek és legelõk fedezték.

Az alapvetõen saját szükségletre termelõ
rendszer egyensúlyát az árutermelés meg-
jelenése bontotta meg. Kezdetben ezt
újabb területek szántóföldi mûvelésbe vo-
násával oldották meg az erdõk és a legelõk
rovására. A legelõterületek csökkenésének
következményeként kezdõdött az ugarok
legeltetése, mely az egyébként sem magas

színvonalú talajmûvelés romlásához veze-
tett, s így a termésátlagok tovább csökken-
tek. Az ugaros földmûvelési rendszer a né-
pesség szaporodása, valamint az ipar fejlõ-
dése miatt megnövekedett mennyiségi igé-
nyeket már nem tudta kielégíteni. Az uga-
roltatás felváltására kialakult többféle föld-
mûvelési rendszer közül a legnagyobb
arányban a vetésváltó földmûvelés terjedt
el. Legelõször a 16–17. században alakult ki
a mai Belgium és Hollandia területén. A 18.
század folyamán Angliában, majd Francia-
országban, a 19. században pedig Németor-
szágban vált uralkodóvá. Magyarországon a
vetésváltó rendszer a múlt század végén
kezdett terjedni, elõször a városokhoz, ipa-
ri létesítményekhez (cukorgyárak) közeli,
valamint az istállózott, intenzív állatte-
nyésztést folytató gazdaságokban.

A talaj egy-két évi pihentetésének célja
a gyomok irtása, a talaj szerkezetének
javítása és a természetes tápanyagok
feltáródásának elõsegítése volt.

A talajhasználat alapvetõen megválto-
zott. Minden olyan természetes takar-
mánytermõ területet feltörtek, amely szán-
tóföldi mûvelésre alkalmas volt, és csak a
nagy hozamú rétek, a mély fekvésû, vízren-
dezetlen rétek és legelõk, valamint a szikes
legelõk maradtak meg természetes takar-
mánytermõ területként. A takarmánynövé-
nyek termesztése a szántóföldre helyezõ-
dött át. Az új növénytermesztési rendszer
különösen az intenzívebb állattenyésztést
folytató gazdaságokra volt jellemzõ. Jelen-
tõsen bõvült a szántóföldön termesztett
növényfajok száma. Az ugaros rendszerre
jellemzõ gabonaféléken kívül nemcsak a ta-
karmány-, hanem az ipari növények aránya
is jelentõsen megnõtt. Megszûnt az ugaro-
lás. Arra törekedtek, hogy a szántóföldön

40 Magyarország



ne maradjon bevetetlenül hagyott terület.
Kialakult a növényfajok évenkénti váltására
alapozott növénytermesztés. A szántóföld-
ön termesztett növényeket két csoportba
sorolták: talajtermékenységet kimerítõ és
gazdagító csoportba. Olyan növényi sor-
rendet alkalmaztak, amelyben a két nö-
vénycsoport évenként váltotta egymást. A
rendszert tehát a változatosabb növényi ös-
szetétel és ennek megfelelõ vetésforgó jel-
lemezte. 

Az intenzívebb és sokoldalúbb talajhasz-
nálat mellett a vetésváltó földmûvelési
rendszer a talajtermékenység fenntartásá-
ban is változást hozott. Az ugarszakasz he-
lyét elfoglaló évelõ vagy egyéves pillangós
takarmánynövények javították a talaj ter-
mékenységét. A fejlõdõ állattenyésztés le-
hetõvé tette az istállótrágya rendszeres
használatát – általában a kapás növények
(burgonya, cukorrépa, kukorica stb.) alá
adták, amelyek igencsak meghálálták azt,
de az istállótrágya – több éves hatásánál
fogva – a kapásokat követõ növények ter-
mését is javította. Az intenzívebb állatte-
nyésztõ gazdaságokban 2-3 ha szántóra ju-
tott egy számosállat. Ez lehetõvé tette az is-
tállótrágya négyévenkénti rendszeres hasz-
nálatát. A múlt század második felében már
a mûtrágyákat is használni kezdték. A mû-
trágyaipar kialakulása a nyugat-európai or-
szágokban már a 20. század elsõ évtizedei-
ben lehetõvé tette a rendszeres, kiegészítõ
mûtrágyahasználatot.

A vetésváltó rendszerben, fõleg pedig
annak második szakaszában jelentõs ténye-
zõvé vált a gépesítés fejlõdése. A jobb talaj-
mûvelõ eszközök, a gõzeke majd a traktor
megjelenése lehetõvé tette a mélyebb talaj-
mûvelést, amely fõleg a kapás, az évelõ és az
ipari növények termesztésével került elõ-
térbe. A cséplõgép az állatokkal végzett
nyomtatást és a kézi cséplést váltotta fel.

Ezt követte az aratás gépesítése, majd pedig
az aratásra és cséplésre egyidejûleg alkalmas
kombájn megjelenése. Magyarországon a
múlt század 60-as, 70-es éveitõl kezdve
mintegy 70-80 év alatt ment végbe ez a fo-
lyamat.

A sokoldalú fejlõdés a termésátlagok
nagymértékû növekedését segítette elõ
anélkül, hogy ez a talaj termékenységének
csökkenését, vagy a környezet egyensúlyá-
nak megbomlását okozta volna. A nyugat-
európai országokban az õszi búza termése
az ugaros rendszerben 7-8 q/ha volt a 17.
században. A vetésváltó rendszer kezdeti
elterjedése idején az 1840–1880 közötti
években a búza hektáronkénti termése 16-
17 q-ra, majd az 1900–1930 közötti idõ-
szakban 25-30 q-ra növekedett. Magyaror-
szágon ugyanezek az értékek az egymást
követõ idõszakokban 6-7 q/ha, 8-10 q/ha,
majd a századfordulót követõen 15-20 q/ha
között alakultak.

A területnövelésben rejlõ termelés
növekedés lehetõségei éppen akkor
kezdtek végleg kimerülni, amikor 
elkezdõdött a demográfiai robbanás.

A 18. és 19. század fordulóján kezdõdött
tehát el és még ma sem fejezõdött be telje-
sen az az újabb szakasz, amely a földhasz-
nálat intenzitásának leírt növelési folyama-
tába illeszkedik. Alapvetõ kiváltó oka a fel-
gyorsult népességnövekedés és az ebbõl fa-
kadó kereslet- és árnövekedés volt. A gaz-
dálkodás kezdetben új területek meghódí-
tásával (szûzföldek feltörése) és különbözõ
melioratív beavatkozásokkal (mocsarak le-
csapolása, folyamszabályozás stb.) igyeke-
zett lépést tartani a népesség növekedésé-
vel. Ez a folyamat hamarosan korlátokba
ütközött annak ellenére, hogy a társadal-
mak döntõ többsége a 20. század közepéig
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arra törekedett, hogy az „érintetlen termé-
szet” utolsó szigeteit is mûvelésbe vonja. 

A területnövelésben rejlõ termelésnöve-
kedés lehetõségei éppen akkor kezdtek vég-
leg kimerülni, amikor elkezdõdött a demog-
ráfiai robbanás, amelynek következtében ma
már 6 milliárd ember él a Földön (19), és a
népesség a 21. század végére meghaladhatja
a 10 milliárd fõt. (Lásd 8. fejezet.)

Ezzel kapcsolatban nem is csupán az a
kérdés, hogy el tud-e ennyi embert tartani a
Föld, hanem sokkal inkább a népességnöve-
kedés földrajzi eloszlása, gazdasági, szociá-
lis és ökológiai következményei tûnnek ag-
gasztónak. Megdöbbentõ ugyanis, hogy mi-
közben a népszaporulat 97-98 százaléka
azokra a fejlõdõ országokra jut, amelyekben
ma is a Föld népességének 80 százaléka él,
aközben a világ népességének egyötödét ki-
tevõ „legfejlettebb” társadalmak tartják el-
lenõrzésük alatt a világ bruttó jövedelmé-
nek négyötödét, és fogyasztják el a javak,
valamint szolgáltatások 86 százalékát. Errõl
a tényrõl persze az intenzitásnövelést szor-
galmazó tõkés érdekkörök – amelyek a ki-
váltságos régióból származnak – hallgatnak.

A 20. század közepén sejlett fel az az új
út, amelytõl a problémák megoldását re-
mélték. Abban bíztak, hogy az iparszerû
mezõgazdálkodás jelentõsen képes növelni
az elõállított termékek mennyiségét. Ezzel
a rendszerrel az ipar logikája (zárt, ember
által szabályozott tér, funkcionális kapcso-
latokon alapuló, kívülrõl vezérelt, ponto-
san kiszámított és kiszámítható folyama-
tok stb.) mint ideál jelenik meg a mezõgaz-
dálkodásban, melyet Schumacher (24) az
alábbiak szerint jellemez: „A modern ipar
alapelve abban áll, hogy emberek által kita-
lált folyamatokat használ fel, amelyek csak
akkor mûködnek megbízhatóan, ha embe-
rek által kitalált élettelen anyagokra alkal-
mazzák õket. Az ember alkotta anyagokat

többre becsülik a természetes anyagoknál,
mert mérték szerint lehet elõállítani õket,
és minõségük tökéletesen ellenõrizhetõ.
Az ember alkotta gépek megbízhatóbban
és kiszámíthatóbban dolgoznak, mint az
olyan élõ valóságok, mint az ember. Esz-
ményképe az eleven tényezõ kiküszöbölése
– ideértve még az emberi tényezõt is – any-
nyira, hogy a termelõfolyamat teljesen gé-
pek dolga legyen. Alfred North White-
headhez hasonlóan, aki az életet a világ-
egyetem önmagát ismétlõ gépezete elleni
támadásként határozta meg, a modern ipart
is úgy határozhatjuk meg, mint támadást az
élõ természet kiszámíthatatlansága, pon-
tatlansága, egyetemes szeszélyessége és
megátalkodottsága ellen”. 

Az iparszerû mezõgazdaság további jel-
lemzõi ebbõl az alaplogikából jól levezethe-
tõk. A biológiai és társadalmi élettérrel
szinte egyáltalán nem törõdik, figyelmét
kizárólag a termelési feladatokra irányítja.
A megoldásokat, technológiai folyamato-
kat azok termelékenysége, hatékonysága és
gazdaságossága alapján választja ki és hasz-
nálja. Mi sem fejezi ki jobban ezt a szemlé-
letmódot, mint a német mezõgazdaság
klasszikusának (akit sok magyar mezõgaz-
da még ma is szellemi atyjának ismer el),
Albert Thaernek a megállapítása, aki 1810-
ben (!) így jellemzi a mezõgazdaságot: „A
mezõgazdaság olyan ipar, amelynek az a
célja, hogy növényi és állati eredetû termé-
kek elõállításával profitot termeljen”. En-
nek érdekében koncentrációra és centrali-
zációra törekszik, a méreteket (üzem, táb-
la, gép) növeli, igyekszik minél nagyobb
„homogén” területeket kialakítani, ezek ré-
vén a „központi vezérlést, manipulálható-
ságot”, a folyamatok „kézben tartását” mi-
nél hatékonyabbá tenni.

Alapmódszere a környezet és a termelés-
hez felhasznált élõ szervezetek (fajok, faj-
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ták) átalakítása az elhatározott feladatok és
tevékenységek igényei szerint (lásd folyók
megfordítása, síkvidéki folyóduzzasztás,
vízlépcsõk kialakítása vagy genetikailag
manipulált szervezetek, rövidítve GMO-k
elõállítása), vagyis a teret alakítja a feladat-
hoz, és nem a tér adottságaihoz illeszkedõ
tevékenységeket keres. Alaptörekvése to-
vábbá a függetlenedés, mesterséges szabá-
lyozás, a természeti erõforrások fokozatos
kicserélése (helyettesítése) mesterséges
erõforrásokkal (például a talaj növénytáplá-
ló funkcióinak helyettesítése úgynevezett
„irányított növénytáplálással”). Ezzel a fo-
lyamattal szükségszerûen összefügg a fel-
használásra kerülõ mesterséges erõforrások
mennyiségének növelése, mely kezdetben
tudatos és elviselhetõ mértékû, késõbb a
környezet összeomlásával kényszerûvé vá-
lik, és egyre nagyobb teher lesz.

Albert Thaer, 1810: „A mezõgazdaság
olyan ipar, amelynek az a célja, 
hogy növényi és állati eredetû termé-
kek elõállításával profitot termeljen”.

Miközben ez az intenzív, növekvõ ipari
ráfordításokkal, energiabevitellel jellemez-
hetõ mezõgazdálkodás igen jelentõs terme-
lésnövekedést eredményezett, egyre na-
gyobb számban jelentkeztek azok a problé-
mák, amelyek kedvezõtlenül hatnak magá-
ra a termelésre, de a helyi társadalomra és a
globális emberi létfeltételekre is. Ezek a ne-
gatív jelenségek többségükben az energia-
intenzív földhasználat és az ezzel együtt já-
ró növekvõ közvetlen (üzemanyag) és köz-
vetett (mûtrágya, növényvédõ szer) ener-
giabevitel környezetterhelõ hatásának tu-
lajdoníthatók, de okai között a mezõgazda-
ságon kívüli problémák (ipari, kommunális
szennyezés stb.) is igen jelentõs szerepet
játszanak. 

A negatív jelenségek elsõ csoportjába a
termelési alapokat romboló olyan tünetek
sorolhatók, mint például a termõtalaj pusz-
tulása (szervesanyag-tartalmának, biológiai
életének csökkenése, savanyodása, vize-
nyõsödés, láposodás, szikesedés, vagy ép-
pen sivatagosodás, kiszáradás, talajvízszint
süllyedés, a talajszerkezet romlása, poroso-
dás, tömörödés), a növényi és állati geneti-
kai alapok beszûkülése, pusztulása, a bioló-
giai sokféleség csökkenése (lásd 1. fejezet),
a gyomosodás, fajspektrum-beszûkülés, a
növényvédõ szerek hatástalanná válása a
megmaradó gyomfajokkal szemben. Ugyan-
akkor a mezõgazdasági területeket és ter-
mékeket mezõgazdasági, ipari, közlekedési
és kommunális eredetû szennyezõdések is
terhelik, a gazdálkodásra rendelkezésre álló
területet pedig az iparosítás és az urbanizá-
ció is csökkenti.

A negatív jelenségek másik csoportja az
emberi létfeltételeket közvetlenül veszé-
lyezteti. Ide tartozik a vadon élõ növény- és
állatfajok élõhelyének veszélyeztetése, az
élõvizek (talajvíz, rétegvíz, ivóvízbázisok)
elszennyezõdése, a szermaradványok fel-
dúsulásának és bomlástermékeik nyomon
követhetetlen rekombinálódásának kiszá-
míthatatlan hatása az élõlényekre, köztük
az emberre. Ezzel egy idõben az élelmisze-
rek beltartalma felhígul, megjelennek a táp-
lálkozási és környezeti eredetû humán
egészségkárosodások. (Lásd 7. fejezet.) A
tájkép egyre sivárabbá válik, az emberek
kénytelenek ingerszegény környezetben
élni. Az ember belsõ (pszichikai, fizikai,
biológiai) és külsõ (természeti, társadalmi
és épített) környezete egyaránt erõsen
pusztul, és szükségszerûen bekövetkezik a
szellemi és lelki sivárodás.

Ugyanakkor számos olyan jelenség is fel-
erõsödött, amely a közgazdasági, piaci, tár-
sadalmi közeg megváltozására, az iparszerû
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gazdálkodás ellehetetlenülésére utal. Ilyen
például a vidéki munkanélküliség és elván-
dorlás felgyorsulása, a negatív externáliák
(társadalmi költségek) rohamos növekedé-
se, az energiaigényes gazdálkodás erõs füg-
gõsége az energetikai piactól, a véges men-
nyiségû kõolaj árának hosszú távú törvény-
szerû és exponenciális növekedése, amely-
nek könnyen belátható következménye,
hogy a petrolkémiai bázisú anyagok és ener-
giahordozók felhasználására alapozó gazdál-
kodási stratégia elõbb-utóbb veszteségessé
válik és ellehetetlenül. Erõteljesen csökken a
gyenge minõségû tömegáruk iránti fizetõké-
pes kereslet, és nõ az igény a változatosabb
élelmiszer-kínálat iránt. A közvélemény
nyomása fokozódik a „biztonságosabb”
élelmiszerek elõállítása érdekében, érzékel-
hetõek az elõítéletek az új technológiákkal
(besugárzás, biotechnológia, génsebészet)
elõállított élelmiszerekkel szemben. Növek-
szik az emberek érzékenysége környezetük
iránt, többé már nem elhanyagolhatóak az
állatvédelmi megfontolások sem.

E jelenségek az 1970-es évek elejétõl már
Magyarországon is mutatkoztak. Lássuk

néhány jellegzetes vonásukat, majd vizsgál-
juk meg a fejlesztés lehetõségeit.

A magyar mezõgazdaság 
és környezete

A magyar mezõgazdaság fejlõdését az el-
múlt évtizedekben szintén a közvetlen és
közvetett energiabevitel rohamos növeke-
dése jellemezte. Az ipari eredetû, illetve fel-
dolgozású anyagok részaránya a mezõgaz-
daság összes anyagfelhasználásán belül az
1960-as évek elején még elenyészõ volt, de
az 1980-as évek közepére megközelítette a
60 százalékot. A gyors ütemû iparosodó fej-
lõdés hatására 25 év alatt a területegységre
jutó hozamok megkétszerezõdtek (lásd 2.
ábra és 1. táblázat), az éves termésingadozás
jelentõsen csökkent. (Lásd 2. táblázat.) Ma-
gyarország élelmiszerekbõl önellátóvá vált,
sõt jelentõs export árualapot is elõállított,
amely a fizetési mérleg egyensúlyban tartá-
sának egyik legfontosabb elemévé vált.
Ugyanakkor alapjaiban megváltozott a pa-
rasztság évszázadok alatt kialakult hagyo-
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1. táblázat. Néhány kiemelt szántóföldi növény termésátlaga Magyarországon, 
1931–1997 között (t/ha)

Idõszak Növényfajok
Õszi búza Kukorica Cukorrépa Lucerna

1931–40 1,37 1,87 20,34 4,06
1951–60 1,48 2,19 19,94 3,83
1961–70 2,15 2,92 28,58 3,64
1971–80 3,69 4,51 33,32 5,04
1981–90 4,76 5,87 38,65 5,24
1991–95 4,26 4,43 31,23 4,59
1996 3,28 5,61 39,59 5,03
1997 4,21 6,41 37,68 5,21



mányos, a természeti folyamatokhoz közel-
álló életmódja, a termelési módszerek, az al-
kalmazott fajták, a tápanyagellátás, a nö-
vényvédelem egész rendszere. 

Az intenzív, növekvõ ráfordítások és
energiabevitel kezdeti látványos sikerei azt
sugallták, hogy az ipari folyamatokhoz ha-
sonlóan szabályozható és környezetétõl
egyre inkább függetleníthetõ a gazdálko-
dás. Ez csak úgy valósítható meg, ha a „ki-
kapcsolt” természeti erõforrások pótlására
a rendszerbe egyre több mesterséges (fosz-
szilis) energiát viszünk be. Azt a felfogást,
hogy a kibocsátott termék mennyisége a
meghatározó, ami csaknem kizárólag az
energiaátalakító rendszer (növényfajta) tel-
jesítõképességétõl és a bevitt energiák
mennyiségétõl függ, jelzi a fajtaváltás fel-
gyorsult folyamata (lásd 3. ábra), és a ter-
melésben felhasznált mûtrágyák és nö-
vényvédõ szerek mennyiségének robbanás-
szerû növekedése. (Lásd 3. és 4. táblázat.)

Ha a mezõgazdasági területeket, a kör-
nyezetet alakítjuk át a termelési célnak
megfelelõen, és a természetes folyamatokat
megpróbáljuk minél jobban kiiktatni, ak-
kor szükségszerûen egyre több mestersé-
ges (fosszilis) energiát kell bevinnünk a
rendszerbe. Az ebbõl következõ káros kör-

nyezeti hatások már akkor megjelennek,
mikor a termésátlagok még növekednek,
legfeljebb eleinte még nem feltûnõek. Ám a
romboló környezeti és gazdasági hatások
hamarosan nyilvánvalóvá válnak. A termés-
átlagok növelése egyre nagyobb ráfordítá-
sokkal, energiabevitellel, következéskép-
pen egyre gazdaságtalanabbul érhetõ el. A
jelek arra utalnak, hogy a magyar mezõgaz-
daság az 1980-as évek végére ebbe a „fejlõ-
dési” szakaszba jutott.

Az energiaintenzív rendszer 
mûtrágyák, növényvédõ szerek és
mesterséges energiabevitel nélkül
összeomlik.

A mezõgazdaságot ebben az állapotában
érte a politikai-gazdasági rendszerváltás és
a tulajdonosi és birtokszerkezet átalakulá-
sa. Sokan kizárólag a rendszerváltásnak tu-
lajdonítják a termésátlagok és termelési
eredmények hirtelen romlását, ám bizton
állíthatjuk, hogy a drasztikus visszaesések-
hez a fentiekben vázolt folyamat és gazdál-
kodási logika legalább ilyen – ha nem na-
gyobb – mértékben hozzájárult. Az ener-
giaintenzív rendszer ugyanis abban a pilla-
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2. ábra. A gabonafélék termésátlagának 
hosszú trendje Magyarországon 

Forrás: Ángyán–
Menyhért 1988 (6)

Tonna/ha

3. ábra. Kukoricafajták minõsítésének éve 
és termesztésben maradásának 

idõtartama Magyarországon, 1925–1990

Forrás: Ángyán– 
Menyhért, 1988 (8)

Kukorica
(101 fajta)

Életkor, 
év

Min.
éve



natban összeomlik, ha abból – akár pénz
szûkében, akár más megfontolásból – ki-
vesszük a természeti erõforrásokat helyet-
tesítõ mûtrágyákat, növényvédõ szereket, a
közvetett és közvetlen energiabevitelt, mi-
közben a gazdálkodás egyéb összetevõit,
logikáját, rendszerét nem változtatjuk meg.
A jelzett ráfordításcsökkenés – megfosztva
az iparszerû gazdálkodást lételemeitõl –
legalább olyan mértékben hozzájárult tehát
a visszaeséshez, mint  a tulajdonosi és bir-

tokstruktúra megváltozása. (Lásd 3. és 4.
táblázat.)

A belsõ folyamatokon túl azt is látni kell,
hogy a világ és különösen Európa számos
térségében az ökoszociális piacgazdasági
modell térhódításával az elmúlt 15-20 év
során a vidéki táj és környezet szerepe,
megítélése jelentõs változásokon ment át.
A 60-as, 70-es években a vidéki térség szin-
te egyetlen vagy messzemenõen meghatá-
rozó feladatának a növénytermesztési és ál-
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2. táblázat. A búza és a kukorica országos termésátlagának szélsõ értékei, 1921–1990 

Évek Búza Kukorica
t/ha Termésingadozás t/ha Termésingadozás

1921–30 0,90 – 1,59 51% 0,92 – 2,07 77%
1931–40 1,10 – 1,66 41% 1,20 – 2,29 63%
1961–70 1,57 – 2,71 53% 2,03 – 3,79 60%
1971–80 3,07 – 4,76 43% 3,54 – 5,40 42%
1981–90 4,00 – 5,44 31% 5,47 – 6,86 23%

3. táblázat. Mûtrágya és szerves trágya felhasználás Magyarországon, 1931–1997 

Szántó + Szervestrágya- Szerves-
Idõszak kert + Mûtrágyahatóanyag-felhasználás felhasználás trágyázott 

gyümölcsös terület 
+ szõlõ 1000 t/év kg/ha/év millió t/ha/év %

millió ha N P K NPK NPK t/év
1931–40 5,95 2 10 1 13 2,2 30,0 5,04 25,0
1941–50 5,90 11 19 5 35 5,9 26,5 4,49 21,0
1951–60 5,80 38 34 16 88 15,2 23,6 4,07 19,1
1961–70 5,62 218 136 103 457 81,3 21,3 3,78 13,7
1971–80 5,47 518 364 455 1337 244,9 14,5 2,64 7,5
1981–90 5,28 546 336 410 1292 244,7 14,2 2,70 6,9
1991–95 5,02 172 25 27 224 44,6 6,3 1,25 3,1
1996 5,04 202 35 35 272 54,0 4,0 0,79 2,1
1997 5,05 207 44 37 288 57,0 4,9 0,97 2,4



lattenyésztési nyersanyagok elõállítását
tartották. Mostanában már nem csak a szo-
ciológusokat foglalkoztatja a falusi embe-
rek élete. A mezõgazdászok közül is so-
kaknak fáj, hogy az ország jó néhány vidé-
kén elnéptelenednek a kistelepülések, a ta-
nyák helyén nõ a gyom, magukra hagyják a
szõlõket, legelõket. Az egész társadalom-
nak az az érdeke, hogy a falusi emberek
boldoguljanak szülõföldjükön. Nem egy-
szerûen a mezõgazdasági ipar napszámosa-
ira gondolunk, hanem olyan emberekre,
akik az új ismereteket évszázados hagyo-
mányokkal ötvözve gondozzák a tájat, õr-
zik a falusi kultúrát. Mit ér még néhány szá-
zalékos termelés-növekedés, ha közben a
falvak népe nincstelen munkanélküliként a
nagyvárosokba költözik, a táj veszít sokszí-
nûségébõl, az élõvilág pusztul, a talaj, a víz
és a levegõ egyre szennyezettebbé válik?

A természetvédelem és a mezõgazdaság
egymásrautaltságának felismerésével két-
ségtelenül el kellett vetni az úgynevezett
szegregációs modellt. Ez a csúnya idegen
szó szétválasztást jelent. Lényege, hogy a
természetvédelmet a védett területekre
korlátozza, minden egyéb területen pedig
támogatja a környezetvédelmi szempon-
tokkal mit sem törõdõ, korlátozás nélküli

mezõgazdálkodást. Nem hallgathatjuk el,
hogy az a másik szélsõség sem tartható,
amely szerint az egész mezõgazdálkodás ál-
talános külterjesítésére („extenzifikálásá-
ra”) lenne szükség. Ez a nézet nemcsak a
gazdasági szempontok miatt tarthatatlan,
valójában a mezõgazdasági rendszerekben
élõ fajok védelme szempontjából sem ez az
üdvözítõ út. A mezõgazdálkodás által lét-
rehozott antropogén agrárökoszisztémák
új élõhelyeket és lehetõségeket nyitottak
olyan fajok számára, amelyek az erdõvel
borított természeti tájakon nem találták
volna meg létfeltételeiket. Erre, vagyis a
föld használatba vételével összefüggõ bio-
diverzitás növekedésre és annak mértékére
igen szemléletes példát ad a közép-európai
növényzet (flóra) sokféleségének változá-
sa. (Lásd 4. ábra.) 

A növényzet sokszínûsége, fajgazdagsá-
ga az ipari forradalom idõszakára érte el Kö-
zép-Európában a maximumát. A földtörté-
neti középkor és újkor határán (Kr. e. 4500)
a diverzitás ennek még 50 százaléka sem
volt. Nem lehet tehát egyetérteni azokkal a
szélsõséges nézetekkel, amelyek környezeti
megfontolások alapján számûznék a mezõ-
gazdálkodást. Sokkal inkább a környezet-
nek megfelelõ intenzitási fok és gazdálko-
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4. táblázat. Növényvédõszer-felhasználás Magyarországon, 1951–1995 

Szántó+kert 
Idõszak + gyümölcsös Gomba- Gyom- Rovar- Egyéb Összesen Összesen Ható-

+ szõlõ ölõ irtó ölõ anyag
millió ha 1000 tonna/év kg/ha/év

1951–60 5,80 11,6 0,2 1,3 – 13,1 2,3 0,9
1961–70 5,62 13,0 11,2 4,8 – 29,0 5,2 2,0
1971–80 5,47 18,4 25,1 15,3 3,0 61,8 11,3 4,7
1981–90 5,28 19,8 27,5 13,5 3,5 64,1 12,1 5,6
1991–95 5,02 5,3 8,6 5,8 0,5 20,2 4,0 1,8



dási forma megtalálása a feladat. Az ipari
forradalmat követõ erõteljes intenzifikáció,
a környezet túlhasználata, a terhelhetõségét
aránytalanul meghaladó mesterséges, ipari
eredetû energiaráfordítás-növelés súlyos
diverzitáscsökkenést okozott, s amit a kör-
nyezet kíméletes és fokozatos használatba
vétele e tekintetben 2500 év alatt felépített,
azt a túlhasználat 250 éve tökéletesen le-
rombolta. A tendencia folytatásának belát-
hatatlanok a következményei. 

Ugyanakkor a helyi, passzív és utólagos
büntetésre épülõ természet- és környezet-
védelem rendszere csõdöt mondott. Sokkal
jobb eredményt ígér, ha helyette az aktív,

területfedõ védelem alapelveinek megfele-
lõen a termelési és fogyasztási célú környe-
zethasználat rendszerét alakítjuk át úgy,
hogy a vidéki térségek a termelési feladata-
ik mellett növekvõ jelentõségû népesség-
megtartó, társadalmi, kulturális és környe-
zetstabilizáló feladataikat is el tudják látni. 

A helyi, passzív és utólagos büntetés-
re épülõ természet- és környezet
védelem rendszere csõdöt mondott. 

A vidéki térségek jellemzõ vonásainak,
értékeinek és feladatainak ismeretében alig-
ha vitatható, hogy ezek pótolhatatlan érté-
kek az egész társadalom számára, a városi
és vidéki területek ezer szállal kapcsolód-
nak egymáshoz, a Vidéki Térségek Európai
Chartájának (30) megfogalmazása szerint
„közös sorson osztoznak”. A vidéki térség
fejlesztése során tehát a mezõgazdálkodás
fogalmát tágabban kell értelmeznünk, egy-
re inkább megtöltve környezetgazdálkodá-
si tartalommal, vagyis a természet- és kör-
nyezetvédelmi (stabilizálási), a termelési,
valamint a fogyasztási-szolgáltatási, társa-
dalmi, közösségi, kulturális funkciókat
egyaránt figyelembe kell venni. Hosszú tá-
von csak az a gazdálkodás lehet fenntartha-
tó (értékõrzõ), mely e hármas szempont-
rendszerre épül.

Hogy Európa és a világ mindezt egyre
inkább felismeri, azt többek között az is bi-
zonyítja, hogy az Európa Tanács Mezõgaz-
dasági Bizottsága a Mezõgazdasági és Vi-
dékfejlesztési Bizottság (Committe on Ag-
riculture and Rural Development) nevet vi-
seli, s mezõgazdaság-fejlesztési koncepció-
it is a Vidéki Térségek Európai Chartája
(European Charter for Rural Regions) elne-
vezésû vidékfejlesztési koncepcióba ágyaz-
va fogalmazta meg. Jelzi ezt a kutatás és fej-
lesztés irányváltása is, például az EU 5. ke-
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4. ábra. A közép-európai flóra biológiai
sokféleségének változása 

Forrás: Hüppe 1990 nyomán Harrach 
1994 (18, 17)



retprogramjának megfelelõen komplexitás-
ra törekvõ programjai. Ugyancsak e felis-
merési folyamatra utal az agrár-felsõokta-
tás gyorsuló ütemû átalakulása, a szûken
vett technológiai jellegû képzés kiszélese-
dése, fokozatos kibõvítése környezetgaz-
dálkodási és vidékfejlesztési reál és humán
ismeretekkel, elmozdulása az agrárértelmi-
ségi képzés felé.

A városi és vidéki területek ezer 
szállal kapcsolódnak egymáshoz, 
„közös sorson osztoznak”.

Az európai értékrendszerben és az Euró-
pai Unió Közös Agrár- és Vidékpolitikájá-
ban (CARPE) ezek az elképzelések és érté-
kek egyre erõteljesebben jelennek meg. A
Közös Agrárpolitika (CAP) reformjának

egyre világosabban körvonalazódó fõ iránya,
hogy a támogatások súlypontját a több-
funkciós mezõgazdaságon belül a termelés-
rõl fokozatosan a nem termelési (környe-
zeti, társadalmi, szociális, foglalkoztatási,
kulturális stb.) feladatokra helyezi át. (Lásd
5. ábra.)

A mezõgazdasági politikának ma már
egyáltalán nem csak az a feladata, hogy a
gazdálkodókat segítse a termékpiacokon,
hanem hogy az állami politika más elemeivel
együtt hozzájáruljon a vidéki térségek fejlõ-
déséhez. Akkor mûködik jól, ha a piaci ártá-
mogatások helyett egyre több közvetlen ki-
fizetést ad a kulturális, környezeti és terüle-
ti feladatok elvégzéséért. Célja az, hogy le-
hetõvé tegye a gazdaságilag hatékony és
környezeti szempontból fenntartható me-
zõgazdaságot, miközben serkenti az unió
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CARPE: Common Agricultural and Rural Policy for Europe (Európai Közös
Agrár- és Vidék Politika. CAP: Common Agricultural Policy Forrás: Buckwell Report, 1998 (12)

5. ábra. A CAP és a CARPE elemei 



vidéki területeinek integrált fejlõdését, és
csökkenti a konfliktust a mezõgazdaság és a
vidéki térségek között. Négy fõ elembõl áll:
piacstabilizáció, környezeti és kulturális –
tájra vonatkozó – kifizetések, vidékfejlesz-
tési kezdeményezések, valamint az átme-
nethez szükséges átalakulás segítése.

Az elképzelés szerint 2002-re a kompen-
zációs kifizetések és a piaci támogatások –
amelyek most a CAP költségeinek több
mint 80 százalékát teszik ki – teljesen meg-
szûnnének, és részben az átalakulást segítõ
támogatásokra, de jelentõsebb részben a
környezeti és vidékfejlesztési – azaz agri-
kulturális – feladatokra átcsoportosítva ke-
rülnének közvetlen kifizetésre. Hangsú-
lyozottan kifizetésrõl, díjról (payment) van
szó és nem támogatásról vagy segélyrõl
(subsidy), hiszen közpénzekbõl fizetnek a
közösség számára szerzõdéses alapon vég-

zett környezeti szolgáltatásokért. A jelen-
legi strukturális politikai és agrár-környe-
zetvédelmi intézkedések helyét az egyre
bõvülõ agrár-környezeti és vidékfejlesztési
kifizetések vennék át. Az exporttámogatá-
sok is teljesen megszûnnének, és a terme-
léskorlátozó (kvóta és egyéb) rendszerre
már nem lesz szükség, tehát megszûnne a
CAP minden piactorzító és feszültséget
okozó hibája. (31, 32, 33)

A fejlesztés alapelvei és eszközei

E belsõ és külsõ folyamatok, jelenségek, va-
lamint a közgazdasági, piaci környezet ér-
tékítéletének megváltozása arra ösztönöz,
hogy felülvizsgáljuk eddigi gazdálkodási
stratégiánkat. Nagy valószínûséggel elõre
jelezhetõ, hogy e nélkül a stratégiaváltás, a
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5. táblázat. A fõ mûvelési ágak aránya, 1995 (százalék)

Mûvelési ág Magyarország EU-15 OECD Világ

Szántó, kert és ültetvény 54,5 27,9 13,3 11,1
Gyep 12,4 18,6 25,3 26,0
Mezõgazdasági terület 66,9 46,5 38,6 37,1
Erdõ 19,1 36,3 33,5 31,7
Összterület (1000 ha) 9303 313 025 3 352 529 13 045 423
Forrás: OECD Environmental Data, Compendium 1997, Paris, 1997

6. táblázat. 1000 lakosra jutó terület, 1995 (ha)

Mûvelési ág Magyarország EU-15 OECD Világ

Szántó, kert és ültetvény 492 234 412 255
Gyep 112 157 782 597
Mezõgazdasági terület 604 391 1194 852
Erdõ 172 305 1034 728
Népesség (1000 lakos) 10 229 372 099 1 084 416 5 687 118
Forrás: OECD Environmental Data, Compendium 1997, Paris, 1997



gazdálkodási mód megváltoztatása, a me-
zõgazdaság tulajdonosi és szerkezeti átala-
kítása sem jár a remélt eredménnyel.

Magyarország természeti erõforrásai lé-
nyegesen jobb feltételeket biztosítanak a
mezõgazdasági termelés számára, mint az
EU-15-ök, az OECD-tagállamok vagy akár
a világ átlaga. (Lásd 5. táblázat.) Magyaror-
szág szántóterületi aránya az EU-15-ök át-
lagának közel kétszerese, az OECD tagál-
lamokénak mintegy négyszerese, a világát-
lagnak pedig közel ötszöröse. Ha a gyepte-
rületeket is hozzávesszük, vagyis a mezõ-
gazdasági területek arányát vizsgáljuk az
összterületen belül, akkor ez az arány a vi-
lágátlagnak közel duplája.

Újabb szempontra hívja fel a figyelmet az
1000 lakosra jutó területi nagyságok vizsgá-
lata. Míg az EU-15-ök átlagában 1000 la-
kosra csupán 234 ha szántó+kert +ültet-
vény jut, addig ez az érték a világ átlagát te-
kintve 255 ha, az OECD tagállamaiban 412
ha, Magyarországon viszont 492 ha. (Lásd
6. táblázat.) Saját népessége ellátásán túl
Magyarország tehát jelentõs mezõgazdasági
exportárualap elõállítására is képes.

Az ország termelési potenciálját feltétle-
nül hasznosítanunk kell, ám – mint már
említettük – nem szabad megfeledkeznünk
arról, hogy a mezõgazdálkodásnak egyálta-
lán nem csak termelési feladatokat kell el-
látnia. A mezõ- és erdõgazdaság Magyaror-
szágon az összterület 85,5 százalékával (a

termõterülettel) közvetlenül érintkezve a
kultúrtáj fõ használója, a vidék megõrzésé-
nek és fejlesztésének alapeszköze. Ebbõl is
következik, hogy a természetvédelem alap-
vetõen rá van utalva a mezõgazdasággal va-
ló együttmûködésre. Másrészt a mezõgaz-
dálkodás teljesítménye, eredménye döntõ-
en a környezet, a természeti erõforrások ál-
lapotától, minõségétõl függ. A természet-
védelem, a mezõgazdaság és a vidék egy-
másrautaltsága elkerülhetetlenné teszi e há-
rom terület összehangolását. Ennek megol-
dása érdekében mielõbb közmegegyezésre
kell jutnunk a mezõgazdaság céljairól, fel-
adatairól, multifunkcionális jellegérõl. Leg-
fontosabb összetevõi, közös elemei lehet-
nek ennek: az értékes beltartalmú, szerma-
radvány mentes termékek elõállítása; a meg
nem újítható nyersanyagok és energia taka-
rékos felhasználása; a talajt, vizeket, leve-
gõt érintõ környezetterhelés csökkentése,
illetve elkerülése; a kultúrtáj ápolása és a
biodiverzitás fenntartása; a vidék kulturális
és agrikulturális értékeinek megõrzése;
munkalehetõség és elfogadható jövedelem
biztosítása a lehetõ legtöbb ember számára.

E feladatok egyidejû megoldására az  ipar-
szerû – nagy mesterséges (fosszilis) ener-
giaigényû, erõsen kemizált, a mezõgazdál-
kodás céljai közül egyedül a termelést, a tõ-
kemegtérülést szem elõtt tartó – gazdálko-
dás, úgy tûnik, alkalmatlan. (Lásd 7–13.
táblázatok.) 
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7. táblázat. A mûtrágya-felhasználás, a termésátlag és a termesztett búzafajták nedves
sikértartalmának változása az 1961–1980-as idõszakban Magyarországon 

Megnevezés 1961–65 1966–70 1971–75 1976–80
Mûtrágya hatóanyag-felhasználás (kg/ha) 100 206,2 409,6 512,6
Termésátlag (t/ha) 100 130,6 178,5 218,3
Nedves sikértartalom (%) 100 83,7 71,9 66,9
Forrás: Szabó, 1990 adatai alapján (29); 1961-65-ös érték = 100%



A mûtrágya-felhasználás 1961 és 1980
között ötszörösére növekedett. Ennek kö-
vetkeztében (továbbá a fajtahasználat, a
monokultúrás gazdálkodás és a rendszer
egyéb elemeinek összhatásaként) a termés-
átlag a duplájára nõtt, ám eközben – ahogy
azt a nedves sikértartalom változása mutat-
ja – a búza minõsége erõteljesen romlott.
(Lásd 7. táblázat.)

A különbözõ termelési rendszerek ener-
giamérlegét vizsgálva azt látjuk, hogy a be-

vitt és kinyert energia aránya az évszázadok
során inkább romlott, mint javult. Ez per-
sze nem azt jelenti, hogy vissza kell tér-
nünk az új-guineai típusú naturális gazdál-
kodáshoz, de például a 8. táblázat alsó sora-
iban szereplõ iparszerû  gazdaságok ener-
getikai irracionalitása nyilvánvaló. Mi értel-
me van tovább növelni az energiabevitelt,
ha egységnyi energiaráfordítás-növelés a
hozamban már nem ad egységnyi energia-
többletet? 
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8. táblázat. Különbözõ termelési rendszerek energiamérlege

Energia (MJ/ha/év) Arány Marginális
A vizsgált egység és jellemzõje bevitel fosszilis kihozatal hatékonyság Forrás

1 % 2 2/1 MJ/MJ**
Új-Guinea (erdõs hegyoldal, 

naturális gazdálkodás) 103 0 1460 14,2 14,05 1
Dél-Anglia (Wiltshire, farm 

az 1800-as évek elején) 586 2 7390 12,6 12,28 1
Jáva (Polinézia, 1970-es évek, 

kezdeti technikai fejlõdés) 1079 54 14 760 13,6 11,07 1
Dél-India (1955, farm, 

„zöld forradalom" kezdete) 3255 58 42 280 13,0 7,01 1
Dél-India (azonos terület, 1975) 6878 77 66 460 9,7 3,47 1
Franciaország (biogazdálkodás) 8160 * 51 500 6,3 2,95 2
Németország (biogazdálkodás) 10 741 * 66 986 6,2 2,24 2
Németország 

(integrált gazdálkodás) 11 882 * 63 360 5,3 1,92 2
Franciaország 

(integrált gazdálkodás) 16 658 * 59 000 3,6 1,25 2
Franciaország 

(iparszerû gazdálkodás) 21 388 * 62 000 2,9 0,88 2
Németország 

(iparszerû gazdálkodás) 21 498 * 83 710 3,9 0,87 2
Dél-Anglia (Wiltshire, 

farm az 1970-es években) 21 870 99 44 890 2,1 0,85 1
Forrás: Ángyán–Menyhért, 1997 (7);1 = Bayliss-Smith, 1982. (11) 2 = Lünzer, 1981. (20). Megjegyzés: * = A forrás
ezt az adatot nem közli. ** = Egységnyi energiaráfordítás-növelésre jutó energiahozam.



Szomorú tény az is, hogy az ilyen típusú
gazdálkodás az embert teljesen kiszorítja,
nincs szüksége rá (lásd 9. táblázat), a kör-
nyezet állapotát pedig folyamatosan rontja.
(Lásd 10. és 11. táblázat.) Ezáltal, valamint
szennyezett termékeinek (lásd 12. táblá-
zat) elfogyasztásával pedig hozzájárul a né-
pesség egészségi állapotának jelentõs rom-
lásához. (Lásd 13. táblázat.) Az elmúlt 30
év alatt a 100 ezer lakosra jutó halálozások
száma összességében mintegy 48 százalék-
kal nõtt, ám ugyanezen idõszak alatt a
rosszindulatú daganatos (rákos), valamint
az emésztõrendszeri betegségek okozta ha-
lálozás mintegy 55 százalékkal, vagyis az
átlagot meghaladó mértékben növekedett.
Ebben kétségtelenül fontos szerepet ját-
szik a szennyezett közegben növényvédõ
szerekkel elõállított élelmiszerek, valamint
a szennyezõdõ ivóvíz fogyasztása is. (Lásd
7. fejezet.)

Az alkalmazott növényvédõ szerek rák-
keltõ hatását valószínûsítõ adatokból kitû-

nik, hogy a vizsgált szerves foszforsav-ész-
terek 33 százaléka, a halogénezett alkánok
100 százaléka, a ditiokarbamátok 50 száza-
léka volt rákkeltõ. (36) A Magyarországon
alkalmazott szerves növényvédõ szerek kö-
zül 36 szerves foszforsav-észter, 17 halogé-
nezett alkán, 9 ditiokarbamát hatóanyagú.
Azonban a mezõgazdasági felhasználó nem
kap egyértelmû felvilágosítást az esetleges
rákkeltõ vagy egyéb káros hatásról. Az en-
gedélyezett növényvédõ szerek jegyzéke
nem közöl világos adatokat az anyagok
egészségre ártalmas voltáról, így az alkal-
mazó nem is tudja ezt figyelembe venni.
Bár a szerek jelentõs része bõrön, léguta-
kon, nyálkahártyán át akadálytalanul felszí-
vódik, a szervezetben való lebomlása, ván-
dorlása, felhalmozódása jórészt ismeretlen.
A genetikai mutációt nem okozó vegyüle-
tek egy része is mérgezõ, és még a mérge-
zõnek nem talált vegyületek sem tekinthe-
tõk a szervezet kémiai terhelése szempont-
jából ártalmatlan anyagoknak. Miközben
felmérések szerint a világon eddig mintegy
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9. táblázat. Kukoricatermesztés 
az USA-ban

Emberi munka-
Dekádok Átlagtermés erõ-felhasználás

t/ha óra/t termés óra/ha
1900–1909 1,66 58,8 97,6
1910–1919 1,66 53,6 89,0
1920–1929 1,70 47,6 80,9
1930–1939 1,57 46,4 72,8
1940–1949 2,19 26,4 57,8
1950–1959 2,82 10,8 30,5
1960–1969 4,47 3,6 16,1
1970–1979 5,62 2,0 11,2
1980–1989 6,99 1,2 8,4
Forrás: Farmer's Digest, 1999. januar, Vol. 63., 
No. 1. p. 10.

10. táblázat. Talajpusztulás Magyarországon

Talajpusztulás 1000 Összterület
ha százaléka

Erózió
erõs 554 6,0
közepes 885 9,5
gyenge 858 9,2
összesen 2297 24,7

Defláció által 
erõsen veszélyeztetett 1450 15,6
Összesen 3747 40,3
Forrás: Stefanovits, 1981 nyomán. (27, 28)  Megjegyzés:
Az eredeti talajszelvény szintjeinek több mint 70%-a
lepusztult: erõs erózió; 30-70%-a lepusztult: közepes eró-
zió; kevesebb, mint 30%-a lepusztult: gyenge erózió.



6 millió szintetikus anyag született, az
IARC Nemzetközi Rákkutató Központ
eddig mindössze 900 anyag alapos vizsgála-
tát tudta elvégezni, és adott ki róluk bizo-
nyítványt. (13, 14)

Agrobiznisz helyett agrikultúrát!

A hosszú távon mûködõképes mezõgaz-
dálkodás megvalósításának egyik alapvetõ
feltétele a környezeti alkalmazkodás, vagy-
is az, hogy a földet mindenütt arra és olyan
intenzitással használjuk, amire az a legal-
kalmasabb, illetve amit képes károsodás
nélkül elviselni. 

A tények mind-mind azt bizonyítják és
arra intenek, hogy az ökoszociális piacgaz-
daság közegébe ágyazott többfunkciós me-
zõgazdálkodás az erõsen kemizált, iparsze-
rû rendszertõl eltérõ megoldásokat követel.
Ez különösen igaz egy olyan országban,
mint Magyarország, amelynek agroökoló-
giai adottságai kiválóak, gazdálkodási, agri-
kulturális hagyományai gazdagok, ugyanak-
kor energiahordozókban szegény, vidéki

körzetei pedig jelentõs munkanélküliséggel
küzdenek. Ilyen keretek között meglehetõ-
sen szerencsétlen lenne egy olyan fejleszté-
si stratégia kidolgozása és követése, amely
jelentõs állami támogatással és költséggel
mûtrágya, növényvédõ szer, gép és üzem-
anyag formájában megjelenõ drága energiát
importál, majd azt rossz hatásfokkal nagy
tömegû, rossz minõségû termékké alakítja,
amely csak igen nagy nehézségek árán és je-
lentõs exporttámogatással, vagyis újabb ál-
lami költséggel adható el külföldön, vagy
inkább „tuszkolható ki” az országból. Ez
azonos lenne a külföldi beszállítók, majd a
külföldi fogyasztók magyar forrásokból
történõ támogatásával, valamint a magyar
vidék és munkaerõ egyidejû leértékelésével.

Az ökoszociális piacgazdaság 
közegébe ágyazott többfunkciós 
mezõgazdálkodás az erõsen kemizált,
iparszerû rendszertõl eltérõ 
megoldásokat követel.

Nem elég tehát az eddigi rendszer tech-
nológiáit tökéletesíteni, hanem új stratégiá-
ra és ehhez illeszkedõen a gyakorlati meg-
valósításhoz keretet adó megoldásokra,
rendszerekre van szükség. Ez az új stratégia
az úgynevezett „multifunkcionális” mezõ-
gazdálkodás, a környezet- és tájgazdálko-
dás lehet. Feladatait két nagy körbe sorol-
hatjuk: az alapvetõen a piac által szabályo-
zott termelési feladatok, melyek a jó minõ-
ségû, tiszta, egészséges élelmiszerek elõállí-
tásán túl a nem élelmiszer célú termékek
(megújuló nyersanyagok, energiaforrások
stb.) elõállítását is egyre inkább magukba
foglalják, valamint a körzettel, a tájjal, a
földdel kapcsolatos környezeti, társadalmi
és kultúrfeladatok. 

Ez utóbbi „nem importálható funkciók”
olyan közjavak (élelmezésbiztonság, a kul-
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11. táblázat. Ivóvízvizsgálatok értékelése

Kifogásolt minták aránya
Vizsgálati       az összes minta %-ában 
szempontok Ásott Fúrt Víz-

kutak kutak mûvek
talajvíz rétegvíz

Bakteriológiai 42,4 18,8 25,4
Kémiai összesen 58,9 36,9 26,4

vas 20,0 15,9 11,3
nitrát 25,3 12,5 9,0
ammónium 17,0 10,6 7,6

Biológiai 26,8 10,3 17,4
Forrás: KSH, 1986



túrtáj ápolása, a társadalmi és biológiai élet-
tér megõrzése, az ökológiai és mûszaki inf-
rastruktúra fenntartása, ökológiai stabili-
tás, népességmegtartás, munkaerõ kiegyen-
lítés, a vendégfogadás és idegenforgalom
alapjának megteremtése, paraszti értékek
ápolása stb.), amelyek a piac hagyományos

eszközeivel, az árakkal nem szabályozha-
tók. Ezek ugyanakkor a vidék társadalmá-
nak és környezeti egyensúlyának fenntartá-
sában növekvõ szerepet töltenek be, így e
teljesítményeket a társadalomnak közvet-
len kifizetésekkel honorálnia kell. 

Selye János orvos-biológus Stressz di-
stressz nélkül címû munkájában az emberi
társadalomra vonatkoztatva írja, hogy „a
többségnek a stressz hiánya és a túl sok
stressz egyaránt kellemetlen, distresszt
okoz. Ezért mindenkinek… gondos ön-
vizsgálatot kell végeznie, hogy megtalálja
azt a stressz-szintet, amelynél a legjobban
érzi magát. Akiknek ez a vizsgálat nem si-
kerül, azok vagy a tétlenség unalmától vagy
pedig a folytonos túlzott igénybevételtõl
szenvednek.” (25) Selye megállapításai, úgy
tûnik, az emberen túl kiterjeszthetõk az
egész élõ környezetre, természetre, annak
rendszereire is. Minden környezet magá-
ban hordja ugyanis azt a használati intenzi-
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12. táblázat. Növényi eredetû élelmiszerek peszticidmaradványokkal való szennyezettségének
mértéke Németországban az 1984–86-os idõszak adatai alapján 

Termékcsoport Mintaszám Maradványok Határérték felett
db db % db %

Gyümölcs 6154 2573 41,8 93 1,5
Zöldség 6304 1686 26,7 188 3,0
Gabona, gabonatermékek 1479 813 55,0 15 1,0
Kenyér- és pékárú 72 54 75,0 0 0,0
Tésztafélék 111 68 61,3 1 0,9
Teák, teaszerû termékek 568 504 88,7 33 5,8
Fûszerek 155 112 72,3 6 3,9
Hüvelyesek, olajosok, héjasok 768 574 73,0 91 11,6
Növényi zsírok és olajok 319 131 41,1 4 1,3
Bor, sör 381 264 69,3 0 0,0
Összesen 16 311 6779 41,6 431 2,6
Forrás: Guhl–Sante, 1990. (16)

13. táblázat. A 100 ezer lakosra jutó
halálozások számának változása halálokok

szerint, százalék 

Halálokok 1965 1975 1985 1995
Rosszindulatú 

daganatok 100 110,8 126,1 154,4
Emésztõrendszeri

betegségek 100 107,7 118,7 154,6
Egyebek 100 113,2 124,8 145,1
Összesen 100 112,3 124,7 147,9
Forrás: KSH 1996/97; Farkas 1994 (13); 1965 = 100 %



tási fokot, amely a selyei terminológia sze-
rint nem okoz distresszt számára, amelyen
„a legjobban érzi magát”, vagyis az alul-
használat és a túlhasználat okozta distressz
elkerülhetõ.

A hosszú távon mûködõképes 
mezõgazdálkodás egyik alapvetõ 
feltétele, hogy a földet arra és olyan
intenzitással használjuk, amire 
az a legalkalmasabb, és amit képes 
károsodás nélkül elviselni.

Az értékfenntartó gazdálkodásnak tehát
egyik legfontosabb alapeleme a tájhoz, a
környezetéhez illeszkedõ funkció, ágazati
rendszer és intenzitási fok megtalálása,
vagyis olyan földhasználati rendszer kiala-
kítása, amely magából a környezetbõl, an-
nak adottságaiból és korlátaiból fakad, ah-
hoz a lehetõ legjobban illeszkedik. Ma már
a felmérések alapján pontosan meg tudjuk
határozni, hogy mezõgazdasági termelésre
mennyire alkalmasak Magyarország egyes
területei. Ezt térképen is ábrázolhatjuk,
majd készíthetünk egy másik térképet,
amely azt mutatja, hogy az egyes területek
környezeti szempontból mennyire sérülé-
kenyek. Ha a két térképet egymásra vetít-
jük, megállapíthatjuk, hogy a környezeti
szempontok elsõdlegessége mellett az or-
szág melyik területén milyen intenzitású
gazdálkodás támogatandó. (2, 3, 4, 5) (Lásd
6. ábra.) 

A fokozottan védett dolomit sziklagye-
peken (a 6. ábrán környezetérzékenységi
meghatározottságú területeken) nyilván
semmiféle emberi beavatkozásra nem ke-
rülhet sor, míg a jó termõtalajú alföldi terü-
leteken (a térkép szerint agrártermelési
meghatározottságú területeken) kis ráfor-
dítással is versenyképes szántóföldi gazdál-
kodást lehet folytatni. Az ország területé-

nek mintegy egynegyedén (lásd 6. ábra) je-
lentõs mûvelésiág-változásra, illetve gaz-
dálkodási rendszer- és intenzitásváltozásra
van szükség. Ennek során a vizsgálatok sze-
rint mintegy 1,5 millió hektárt célszerû az
intenzív szántóföldi mûvelésbõl kivonni,
melybõl mintegy 6-700 ezer ha erdõsítésre
(lásd 2. fejezet), 3-400 ezer ha gyepesítésre
vár, mintegy 500 ezer ha pedig külterjes
szántóföldi mûvelésbe kerülhet.

Mindezekbõl fakad, hogy a vidéki térsé-
gek fejlesztési programjait erõteljesen be-
folyásolja azok agroökológiai adottsága,
agrikulturális hagyományai és környezeti
érzékenysége. Az, hogy a termelési, kör-
nyezeti és szociális feladatok milyen súlyt
képviselnek egy adott térség mezõgazdál-
kodásában, attól függ, milyen adottságú te-
rületen helyezkedik el. A jövõ útja az lehet,
hogy a családok annak megfelelõen jutnak
jövedelemhez, hogy milyen típusú értéket
„termelnek”. Míg például Bácskában vagy a
Mezõföldön a családok megélhetésében a
piaci árbevételek lesznek a meghatározóak,
addig az Õrségben vagy Szatmár-Bereg tér-
ségében a környezeti, szociális és egyéb tel-
jesítményekért kapott állami kifizetéseknek
jelentõs szerepet kell kapniuk. Az azonban
lényeges, hogy a különféle bevételi forrá-
sokból származó jövedelmek az egész or-
szágban biztosítsák a mezõgazdaságban
dolgozó családok megélhetését. (4) (Lásd
7. ábra.)

A jövõ útja az lehet, hogy a családok
aszerint jutnak jövedelemhez, hogy
milyen típusú értéket „termelnek”.

A többfunkciós mezõgazdálkodási stra-
tégia megvalósításának kereteit a kidolgo-
zás alatt álló Nemzeti Agrár-Környezetvé-
delmi Program (NAKP) teremti meg,
amely a különbözõ térségek adottságaihoz
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igazodó, fenntartható mezõgazdasági föld-
használat kialakítására épül. Az NAKP
alap- és célprogramjaiban a részvétel ön-
kéntes, a gazdálkodók maguk döntik el,
hogy részt kívánnak-e venni benne. Az ag-
rár-környezetgazdálkodási; integrált gaz-
dálkodási; ökológiai gazdálkodási; extenzív
gyephasznosítási; vizes élõhely-hasznosítá-
si; Érzékeny Természeti Területeket hasz-
nosító (térségi); kutatási, tervezési, képzé-
si, szaktanácsadási és demonstrációs prog-
ramok közül az országos programokhoz
bárki csatlakozhat, aki saját földtulajdonnal
vagy tartós földbérlettel rendelkezik, a tér-
ségi (ÉTT) programokhoz természetszerû-
leg csak azok, akik a meghatározott régió-
ban vagy kistérségben gazdálkodnak. A
gazdálkodó, miután megismerkedik a felté-
telekkel, és úgy dönt, hogy csatlakozni kí-
ván, 5 éves szerzõdést köt az állammal,

melyben vállalja, hogy a szerzõdésben fog-
lalt feltételeket (az adott célprogramban
megfogalmazott gazdálkodási „szabályo-
kat”) betartja. Ennek fejében évente rögzí-
tett földalapú (hektáronkénti vagy számos-
állatra vetített) állami kifizetést kap a szer-
zõdött idõszakban. 

A támogatás fedezi a vállalt feltételek
miatti esetleges jövedelemkiesést, a felme-
rülõ többletköltségeket, és 20 százalék ösz-
tönzõt is tartalmaz annak érdekében, hogy
a célprogramokat vonzóvá és a környezet-
barát gazdálkodási formákat versenyképes-
sé tegye a gazdálkodók számára. A támoga-
tási összegeket az EU támogatás-kalkuláci-
ós módszertana alapján, célprogramonként
egyenként határozzák meg. (4) (Lásd 14.
táblázat.)

A vizsgálatok folytatódnak, zajlik az élõ-
világ-, talaj és vízvédelmi agrár-környezeti
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6. ábra. Magyarország területének elhelyezkedése az agráralkalmassági–környezetérzékenységi
értékskálán

Forrás: Gödöllõi Agrártudományi Egyetem
Környezet- és Tájgazdálkodási Intézet
Térinformatikai Stúdió, 1997

A területek meghatározottsága
A Környezetérzékenységi meghatározottságú területek
Kettõs meghatározottságú területek
Agrártermelési meghatározottságú területek



programok területi lehatárolása, makrogaz-
dasági és társadalmi hatásvizsgálata, az
egyes programok részletes, tartalmi kidol-
gozása, valamint a program intézmény-
rendszerének kialakítása. (22, 23, 35) A
program kísérleti jelleggel – az 1999. októ-
beri kormányhatározat szerint – 2000 janu-
árjában indul.

A sikeres megvalósítás feltétele a köz-
gazdasági környezet megváltoztatása, vagy-
is olyan ökológiai adó- és támogatási/kifi-
zetési rendszer kidolgozása és bevezetése,
amely a közterheket az élõ munkáról az
anyag-, energia- és környezethasználatra

helyezi át, felértékelve ezzel az emberi
munkát, a foglalkoztatást, az egészséges
táplálékot és a tiszta környezetet, és leérté-
kelve az embert kiszorító, környezetrom-
boló, lineáris, egyfunkciójú gazdálkodási
rendszereket. (8, 10)

Mindehhez elengedhetetlen az agrár-
környezetgazdálkodás megfelelõ színvona-
lú oktatási, képzési, bemutatási, tanácsadó
szellemi és fizikai infrastruktúrájának, in-
tézményrendszerének kialakítása is.

Irányváltásra van szükség a mezõgazda-
sági kutatásokban és fejlesztésekben is. A
tudományban az analizáló és a szintetizáló
közelítést egyenrangúan, egymást feltétele-
zõen kell kezelni! (Nem csak a „fákat”, ha-
nem az „erdõt” is vizsgálni kell! A külön-
bözõ színû mozaikok „cizellált” kidolgozá-
sa a kép összerakásakor nyeri el értelmét! A
mozaikgyártásnál nem alacsonyabb rendû a
képek összerakása!) A mezõgazdálkodás
többfunkciós felfogásának és az elmondot-
taknak megfelelõen gyarapítani kell a poli-
kultúrákkal, a körfolyamatokkal, a diverz
termelési rendszerekkel kapcsolatos tudá-
sunkat, szintetikus ismereteinket. Olyan
rendszerszemléletû (holisztikus megköze-
lítésû), interdiszciplináris kutatási progra-
mokra van szükség, amelyek nem csupán
egy-egy tudományterület szempontjából
kívánják a legjobb megoldásokat kutatni,
megtalálni, hanem olyan rendszerek kidol-
gozását célozzák, amelyek összességében
kielégítik az értékfenntartó (sustainable)
fejlõdés, gazdálkodás követelményeit.

E program megvalósítása csak a különbö-
zõ szakmák és tudományterületek együtt-
mûködésével képzelhetõ el. A fordulat a
gazdálkodók, a fogyasztók, valamint az irá-
nyítók részérõl egyaránt általános érték-
rendváltást feltételez, mely Magyarorszá-
gon is reális távlatokat nyit az ökológiai al-
ternatíva, az ökoszociális piacgazdaság kö-
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14. táblázat. Az agrár-környezetvédelmi 
támogatások EU-csatlakozás elõtti és utáni 
lehetséges mértékének összehasonlítása

Támogatási
Támogatási célprogram összeg

(ezer Ft/ha)
EU-csatlakozás elõtt után

Agrár-környezet-
védelmi alapprogram 15-20 35-50
Integrált gazdál-
kodási célprogram 15-35 40-65
Ökológiai gazdál-
kodási célprogram 10-60 40-120
Gyephasznosítási 
célprogram 10-20 25-40
Vizes élõhelyek 
célprogramja 15-35 60-140
Érzékeny Természeti 
Területek célprogramja 20-40 75-150
Képzési, szaktanács-
adási program 
/gazdálkodó 30-50 150-350
Bemutató-gazdasági 
program/gazdaság kb. 500 kb. 2500



zegébe ágyazott mezõgazdálkodás számá-
ra. Olyan mezõgazdálkodásra van szüksé-
günk, amely úgy állít elõ értékes, szerma-
radvány-mentes termékeket, hogy közben
megõrzi a környezetet, az élõvilágot, a tá-
jat, s benne az embert és közösségeit, a he-
lyi kultúrát és társadalmat. (1, 9)

Ez a harmadik évezred nagy kihívása,
melynek csak akkor tudunk megfelelni, ha
a vidéki térségeket nem csupán termelési,
hanem társadalmi és biológiai élettérnek is
tekintjük. Ha a helyi közösségek megmara-
dása, a tiszta környezet és táplálék, az em-
beri egészség, valamint a bennünket körül-
vevõ természet egyensúlyának megõrzése
fontosabb lesz számunkra, mint a beszállí-
tó iparok, multinacionális génmanipuláto-
rok és vegyi konszernek tulajdonosainak
tõkeérdekeltsége. Ezek a körök azt suly-
kolják nekünk, hogy ezt a világfolyamatot
nem lehet megállítani. Hiszem, hogy nem
így van! És egyre többen így gondoljuk, ag-
robiznisz helyett agrikultúrát akarunk! Pa-
radigmaváltás elõtt áll a világ! 
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7. ábra. A gazdálkodó családok 
jövedelmének várható megoszlása 

a gazdaság földhasználati zónarendszere 
szerint (elvi jövedelemszerkezet)

Agrártermelési
meghatározottság

Védelmi/környezeti
meghatározottság

Földhasználati kategória

Agrár-környezeti és egyéb közösségi teljesítményekért
kapott közvetlen állami kifizetések
Piaci áruértékesítésbõl származó jövedelmek

Jövedelem (%)

Kettõsmeghatározottság
(agrár+védelmi)


