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Nyilvánvaló, hogy Magyar-
ország belépése az EU-ba je-
lentôs változásokat hoz a
gyakorlati agrárpolitikában.
Ezek legfontosabbja, hogy
alapvetôen megváltozik a tá-
mogatások rendje, célja és
módszere, túl azon, hogy a
maihoz képest összegük
többszörösére növekszik
majd. Cikkünkben a kedve-
zôtlen adottságú térségek,
valamint az erdôgazdaságok
támogatásairól esik szó.

A kedvezôtlen adottságú térségek
támogatásának fogalma orszá-
gonként különbözik, s egyelôre

tisztázatlan, hogy Magyarország eseté-
ben mely térségeket sorol-
ják majd ebbe a kategóriá-
ba. Az biztos, hogy a ked-
vezôtlen területek általá-
nosságban a következôket
jelentik:

• hegyvidéki térség
meghatározott tengerszint
feletti magassággal és lejtô-
szöggel;

• rossz termôképességû
talajok, átlag alatti hoza-
mok és csekély népsûrû-
ség;

• erôsen tagolt és szab-
dalt területek, hátrányos
mezôgazdasági feltételek.

A támogatási elvekben
az a fô változás, hogy még inkább a
rossz adottságú területekre és a gyepek-
re összpontosítanak, ugyanakkor a
szakszerû mezôgazdasági termelés
fenntartását célozzák meg. A támogatá-
sok a területi alapú kiegyenlítô támoga-
tásokhoz kapcsolódnak, s azt teljes egé-
szében így fizetik ki. Nagy valószínûség-
gel mondhatjuk, hogy a mi aranykoro-
nával kifejezett földminôsítési rendsze-
rünk alapján jól kijelölhetôk a rossz
adottságú térségek, csak az a kérdés,
hogy hol húzzuk meg a határt. Mostani
rendszerünk finomításával reális esé-
lyünk van ara, hogy számottevô terüle-
tek kerüljenek be a támogatandó körbe.

Anélkül, hogy a példa jelentôségét
túlbecsülnénk, támpontként megemlít-
hetô, hogy Németországban a fôfoglal-
kozású mezôgazdasági üzemeknek is 52
százalékát sorolták be a hátrányos hely-
zetû térségekbe, s ezek mûvelik a mezô-
gazdasági terület 47 százalékát. Közülük
az üzemek 41 százaléka részesül, még-
pedig átlagosan 5600 márka összegben a
területi alapon fizetett (és az üzem jogi
formájától és területétôl természetesen
függetlenül járó!) támogatásokból.

E térségekben az átlagosnál mintegy
15 százalékkal kisebbek az üzemek, és
fôként a területhasznosításban van
nagy eltérés. A hátrányos helyzetû tér-
ségek üzemeiben a földterületbôl 23
hektár a szántó és 21 hektár a gyep, míg
másutt 39 hektár szántóhoz 13 hektár
gyep társul. Abban, hogy az egy fôre ju-
tó üzemi jövedelem csak 23 százalékkal
kisebb a hátrányos helyzetû térségek-

ben, két tényezônek van döntô szere-
pe. A már említett, s a jövedelem 11 szá-
zalékát adó támogatásnak (e nélkül 33
százalék lenne a differencia), s az
egyébként is erôsen támogatott tejter-
melésnek köszönhetô, hogy nem na-
gyobb a különbség. Az 1 hektárra jutó
tehénállomány 70 százalékkal több e
térségben, mint a jó adottságú vidéke-
ken, a gabona átlaghozama pedig vala-
mivel több, mint 20 százalékkal kisebb,
de azért hektáronként még mindig 5,5
tonna körül alakul.

A hátrányos adottságok miatt nyúj-
tott támogatást – éppúgy, mint a beru-
házási kedvezményeket – minden

üzem megkapja, tekintet nélkül annak
jogi formájára. Az alsó területi határ
azonban az általánosan érvényes 1 hek-
tár helyett itt már 3, ami nyilvánvalóan
következik az üzem-meghatározás fo-
galmából és az ösztönzési rendszer
szellemébôl is.

A támogatással azt kívánják elérni,
hogy az ilyen körülmények között mû-
ködô gazdaságok a természeti adottsá-
goknak leginkább megfelelô termelést
folytassanak, ôrizzék meg a vidék épí-
tett és természeti értékeit, s a fenntart-
ható gazdálkodási formákat, különös
tekintettel a környezetvédelemre. a tá-
mogatást évi egyszeri kifizetésként kap-
ják meg azok a termelôk, akik:

• szakszerû termelést folytatnak,
• termelési kötelezettséget vállalnak

további, legalább öt évre,
• s legalább 3 hektár kedvezôtlen

adottságú mezôgazdasági területtel ren-
delkeznek.

A támogatandó területbe
nem számítható be az, ahol
búzát, kukoricát, cukorré-
pát termelnek, vagy ame-
lyen intenzív kultúrák van-
nak. Az EU támogatási
rendszerének egyik fontos
alapelve az a tétel, amely
szerint minden ágazat vagy
termék csak egy jogcímen
részesülhet a támogatási
forrásokból. Ezért logikus,
hogy a gabonafélék, ame-
lyek a szokásos kiegyenlítô
jövedelemtámogatást élve-
zik, a hátrányos helyzet mi-
att adott többletsegélyekbôl

kimaradjanak.
A gyepek minden hektárja legalább

50, de legfeljebb 350 márka támogatás-
ban részesül, a szántó után ennek az
összegnek csak legfeljebb felét, de leg-
alább 50 márkát kap a termelô. Az egy
üzemnek ilyen címen adható maximális
összeg 24 ezer márka, kivéve, ha kettô-
nél több az ott indokoltan dolgozók
száma. Ebben az esetben minden egyes
fô után 12 ezer márka többlettámoga-
tásra nyílik lehetôség. Az egy-egy régió-
ban érvényes támogatási szintet – a
megadott határértékeken belül – a tény-
leges adottságok alapján határozzák
meg.

Uniós beruházás-támogatás
az erdôgazdaságoknak
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Az erdôgazdaság – annak hármas
célja, vagyis a haszonerdôk, a véd- és
parkerdôk együtteseként – különösen
számottevô támogatást élvez az EU-
ban. Mivel Magyarországon nagy terü-
letek tartoznak a gazdaságosan nem
mûvelhetô szántó és gyep mûvelési ág-
hoz, érdemes alaposabban is megis-
merni azt a gyakorlatot, amelyet e terü-
leten Németország folytat. A gazdasá-
gosság itt is fontos feltétele a beruházá-
soknak, vagyis nem akármilyen, hanem
csak a jövôben is haszonnal kecsegtetô
erdôfejlesztésre koncentrál az unió.

A központi támogatások elsô számú
címzettjei az erdôgazdasági közösségek,
az erdôgazdasági szövetkezetek és a hoz-
zájuk hasonló kooperációk, valamint az
erdôbirtokossági társulatok. Támogatot-
tak továbbá a mezôgazdasági és erdésze-
ti üzemek és tulajdonosok, ha az említett
közösségi formák valamelyikében már
nem részesedtek a támogatásokból.

A támogatások mértéke igen jelentôs,
a támogatandó célok érdekében felme-
rülô költségeknek 18–90 százalékáig ter-
jedhet, s a következô címeken adják:

• az erdôgazdálkodásra, amibe bele-
tartozik a mezôgazdasági területek er-
dôsítése, ezek elsô öt éven át tartó ápo-
lása, a helyi ökológiai adottságokhoz
igazodó fajszerkezet kialakítása, az er-
dôkárok mérséklése, az újratelepítés, az
erdôtisztogatás, a fiatal erdôk ápolása;

• az erdôgazdasági úthálózat fejlesz-
tésére;

• az erdôgazdasági együttmûködé-
sek ösztönzésére. Ennek keretében va-
lamennyi, az erdészeti és fafeldolgozási
tevékenységhez szükséges gép- és esz-
köz beszerzéséhez, tároló és feldolgozó
épületek létesítéséhez lehet támogatást
kapni. Külön támogatást nyújtanak az
új együttmûködések létesítéséhez, a
személyi, az irányítási és a tanácsadási
költségek mérsékléséhez;

• a mezôgazdasági területek erdôsíté-
sére. Azokat a szántókat és gyepterülete-
ket, amelyek pontértéke 35 alatti (mintegy
10–12 aranykorona), s legalább 20 évre er-
dôként mûvelik, hektáronként 600 márka,
az ennél jobb minôségû talajokon pont-
számonként 15 márkával többel, de legfel-
jebb 1400 márkával támogatják, mégpedig
minden évben! Azok a földtulajdonosok,
akik nem maguk mûvelték földjüket és
részt vesznek az erdôtelepítésben, ugyan-
csak támogatásban részesülnek, hektáron-
ként 350 márka összeghatárig;

• a fafeldolgozás és faértékesítés tá-
mogatására. Az újonnan vállalkozók tá-
mogatást kapnak üzemük kialakítására,
a berendezésre és a mûködéssel kap-

csolatos kereskedelmi és logisztikai
problémáik megoldására.

Ez a program fele részben a német,
fele részben az EU társfinanszírozásával
mûködik, sôt a volt NDK területén az
EU 75 százalékos részesedést vállal. Az
együttmûködések támogatásával az
egészségtelen tulajdonú viszonyokat, a
felaprózódást kívánják mérsékelni, s ha
lehet, megszüntetni.

Ez utóbbival kapcsolatban kell megje-
gyezni, hogy az egészségtelennek tartott
felaprózódást a német szakemberek más
mércével mérik, mint mi. Nálunk, ahol a
földtulajdon és az erdôterület – az úgyne-
vezett „történelmi kárpótlással” végzete-
sen felaprózódott, s amit csak évtizedek
alatt és hatalmas áldozatokkal lehet majd,
ha lehet egyáltalán, orvosolni, nagyrészt
olyanok kezébe került, akik nem tudják,
s nem is akarják az erdészeti normákat
követni: Németországban a mezôgazda-
sági üzemek – a mezôgazdasági mûvelé-
si ágba tartozó területeken felül – átlago-
san 13 hektár erdôvel rendelkeznek, ám
ezekrôl elég kevés az üzemgazdasági
adat, a konkrét ismeret. Erdôgazdasági
üzemként ugyanis, akár magánkézben
van, akár közösségi vagy állami erdô,
csak a 200 hektárnál nagyobbakat elem-

zik a statisztikák. A parasztságot pedig ar-
ra ösztönzik, hogy minden lehetséges
módon próbálja meg az együttmûködést.
Aligha tévedünk, ha azt mondjuk, hogy
az EU-hoz való csatlakozást követôen
elônyre tesznek szert azok, akik tagjai,
különösen pedig, ha kezdeményezôi és
vezetôi egy ilyen együttmûködésnek,
bármi legyen is annak a neve.

Ha tömören össze akarjuk foglalni a
Magyar Mezôgazdaság elôzô számában
megjelent Beruházás-támogatás az EU-
ban címû és mostani cikkem mondani-
valóját, akkor a következô fontosabb
következtetéseket ajánlhatjuk az olva-
sók figyelmébe:

• az EU a modernizációt, a haté-
konyság javítását ösztönzi, de nem a
termelés mennyiségi fejlesztését;

• ez az ösztönzés „szektorsemleges”,
de az életképtelen kis méretûeket kizárja a
fejlesztés kedvezményeibôl, az igen na-
gyokat pedig csak limitált összeggel segíti;

• mai kisméretû gazdaságaink csak a
szövetkezéssel, az összefogás erôsítésé-
vel lehetnek nyertesei az EU támogatá-
si rendszerének. Az individualizmus
kora lejárt!

Varga Gyula
(Magyar Mezôgazdaság)

Sajtótájékoztatót tartottak az ISO szabvá-
nyok bevezetésérôl az ÁPV Rt. erdôgazda-
sági társaságainál. A sajtótájékoztatón Éder
Tamás ügyvezetô igazgató, Gémesy József
igazgatóhelyettes, valamint Sinoros Szabó
Lóránt, a Kincstár részérôl adtak tájékoz-
tatót. Kifejtették, hogy a piacgazdaságban
éles harc folyik az értékesítés minden lehe-
tôségéért. A vevôk ma már nagyon igénye-
sek, csak jó minôségû termékeket vásárol-
nak és elsôsorban megbízható üzletféltôl.
Ezért az eladói pozícióban lévô cégek
nagy gondot kell, hogy fordítsanak a piaci
megjelenésre és annak bizonyítására,
hogy megbízható üzleti partnerek.

A vásárlói, végfelhasználói kör ma már
egyre jobban vizsgálja, hogy azt az árut,
amit megvesz, milyen körülmények kö-
zött állították elô, a termelés folyamata mi-

lyen hatással van a környezetre. Ezért már
a nyersanyag keletkezési helyétôl eredô-
en tanúsítani kell a nyersanyag és az abból
készült termékek származását.

Mivel az erdôgazdasági társaságok
mûködôképessége és eredményessége
a piacon történô elismeréstôl függ, az
ÁPV Rt. megteremtette annak lehetôsé-
gét, hogy ezeknél a társaságoknál az
ISO 9002 minôségbiztosítási és ISO
14001 környezetirányítási rendszerek
bevezetésre kerüljenek. Ugyancsak
szükségesnek tartotta az ÁPV Rt., hogy
a faanyag-eredettanúsítás hazai szabvá-
nyának javaslatát kidolgoztassa. A
programot a PHARE támogatta egy kö-
zös program keretében.

Ennek lényege egy olyan szabvány-
javaslat, amelynek alapján az Európá-
ban elfogadott követelményeknek
megfelelôen vizsgálni és értékelni le-
het, hogy egy adott erdôterületen az er-
dôgazdálkodás megfelel-e a tartamos-
ság követelményeinek. Remélhetôleg a
közeljövôben ezen szabványjavaslat
alapján a hazai erdôk tanúsítása is meg-
történik, ezzel is tovább javítva az erdô-
gazdaságok és más erdôgazdálkodók
megítélését és piaci pozícióját.

ISO-szabványok bevezetése


