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A VKI célkitűzéseinek teljesítését akadályozó
problémák
1.

A vízfolyások magas szerves- és tápanyagtartalma, állóvizek
eutrofizálódása

2.

Nitráttal szennyezett felszín alatti vizek veszélyeztetése

3.

Vízfolyás, állóvíz, felszín alatti víz szennyezése veszélyes anyagokkal

4.

Csökkenő vizes élőhely, kedvezőtlen vízmérleg: az aszály
(éghajlatváltozás) hatásainak megelőzése szempontjából nem
megfelelő területhasználat.

5.

A felszín alatti vizek túlzott mértékű megcsapolása

6.

A hasznosítható készletet meghaladó mértékű vízkivétel felszíni
vizekből, jelentős mértékű átvezetés: ökológiai szempontból kevés víz
a mederben.

7.

A hasznosítható készletet meghaladó mértékű vízkivétel felszín alatti
vízből

8.

Halászati hasznosításból származó szerves anyag és tápanyag
szennyezés

9.

Használt termálvizek miatt szennyeződő vízfolyások
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A javasolt intézkedés-csoportok:
1.A szántóföldi művelést érintő intézkedések
2.Növényvédőszerek használatának monitorozása és
ellenőrzése
3.A belvízvisszatartás érdekében belvíztározók kialakítása, a
belvízelvezető rendszer átalakítása, a VKI céljainak is
megfelelő üzemeltetése
4.Állattartótelepek korszerűsítése, új állattartótelepek megfelelő
műszaki védelemmel
5.A „jó halgazdálkodási és horgászati gyakorlat” kialakítása
6.Szakszerű szennyvíziszap elhelyezés és hasznosítás
megoldása
7. Fenntartható vízhasználatok

A tervezett intézkedési típusok
¾ Területkijelöléssel kapcsolatos feladatok
¾ Kötelező előírások
¾ Választható (önkéntes) előírások
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A környezetvédelem integrációja az agrárpolitikába
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A VKI intézkedések tervezett rendszere
Önkéntes
előírások

Kötelező
előírások
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1. A szántóföldi művelést érintő intézkedési
típusok
(1) Vízvédelmi területek rendszerének kialakítása (kijelölés)
¾

nitrát-és erózió-érzékeny területek felülvizsgálata,

¾

a belvíz-érzékeny területek lehatárolása

¾

az ún. partmenti vízvédelmi területek lehatárolása

1. A szántóföldi művelést érintő intézkedési típusok
(2) Kötelező (alapszintű) földhasználati szabályok meghatározása
¾

Olyan korlátozások, melyek megakadályozzák a vizek
állapotának további romlását

¾

kompenzálásra a 1698/2005 EK rendelet 38 § biztosít
lehetőséget

¾

Jelenleg:

¾

¾

nitrát-érzékeny területeken: „helyes mezőgazdasági
gyakorlat (HMGY)”,

¾

12% lejtőszög feletti erózió-érzékeny területeken: helyes
mezőgazdasági és környezeti állapot (HMKÁ)

a belvíz-érzékeny területekre és a partmenti vízvédelmi
területekre új (kötelező és önkéntes) előírások kidolgozására
van szükség

2009.09.18.

1. A szántóföldi művelést érintő intézkedési típusok
(3) Önkéntes (emelt szintű) előírások megfogalmazása
¾

jelentősen csökkentik a mezőgazdasági tevékenységekből
származó terhelést

¾

A művelési ág / művelési mód megváltozásával járó
előírások

¾

a VGT előírásainak illesztése az EMVA önkéntes kifizetési
rendszereihez (AKG, nem termelő beruházások, erdőkörnyezetvédelmi intézkedések, mezőgazdasági földterület
első erdősítése)

¾

„vízvédelmi zónarendszer” kialakítása

1. A szántóföldi művelést érintő intézkedések
a) Nitrát-érzékeny területeken: művelési mód és ágváltás
Kötelező szabályok:
¾ „helyes mezőgazdasági gyakorlat” kötelező szabályai
Önkéntes szabályok:
¾

az AKG minden célprogramjában a gazdálkodók előnyben
részesítése többletpontokkal

Javaslatok:
¾ nitrát-érzékeny területek felülvizsgálata (a Nitrát Irányelv és
a VKI összehangolt szempontjai szerint),
¾

az érvényben lévő kötelező szabályok és önkéntes
támogatások alkalmazása ezeken a területeken is
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1. A szántóföldi művelést érintő intézkedések
b) Erózió-érzékeny területeken: művelési mód és ágváltás
Kötelező szabályok:
¾ HMKÁ részeként a 12 % lejtőszög feletti lejtőn növénykorlátozás,
talajtakarás, tarló meghagyása
¾

HMGY szerinti trágyakihelyezési szabályok

Önkéntes szabályok:
¾

12 % lejtőszög felett szántó-gyep konverzió (AKG)

¾

12 % felett művelési mód váltás (AKG vízerózió elleni
célprogram)

¾

erdősítési célprogramok, nem termelő beruházások

Javaslatok:
¾ erózió-érzékeny területek kibővítése (nem csak lejtőszög
alapján),
¾

a kapcsolódó önkéntes célprogramokba ezen kibővített terület
bevitele, a többi célprogramban ezen területek előnyben

1. A szántóföldi művelést érintő intézkedések
c) Belvíz-érzékeny területeken: művelési mód és
ágváltás
Javaslatok:
¾ belvíz-érzékeny területek kijelölése (Árvíz-Irányelv, VKI
szempontok integrálása)
¾

kötelező szabályok bevezetése (tápanyag-mérleg,
trágyafelhasználás időbeli korlátozása)

¾

a belvíz-érzékeny területek bevonása a területalapú
támogatási rendszerbe

¾

az önkéntes célprogramokban ezen területek előnyben
részesítése (AKG vizes élőhelyek létrehozása,
környezetvédelmi célú gyeptelepítés, illetve erdősítési
célprogramok, nem termelő beruházásként a mélyszántás
támogatása)
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1. A szántóföldi művelést érintő intézkedések
d) Part menti vízvédelmi területeken: ártéri/hullámtéri

gazdálkodás megvalósítása, pufferzóna kialakítása
Kötelező:
¾ 2010-től a vízfolyások meghatározott sávjában trágyaelhelyezésre
vonatkozó szabályok a Nitrát Irányelvben megfogalmazottak szerint
Önkéntes:
¾ AKG (nem önálló célprogram formájában)
¾

ROP (vízvédelmi beruházások regionális jelentőségű területeken)

¾

„nem termelő beruházások” (mezővédő fásítás, füves mezsgye)

Javaslatok:
¾ parti vízvédelmi területek kijelölése (a VGT szerint)
¾

pufferzóna kezelésére vonatkozó kötelező szabályok kialakítása

¾

kötelező gazdálkodási szabályok vízvédelmi területekre eső
szántókra

¾

ártéri/hullámtéri gazdálkodás célprogramok kialakítása, vagy a
meglévőkben területi prioritás (AKG)
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Költségek, finanszírozás
¾

Az új kötelező előírások a belvíz-érzékeny területeken nem
okoznak jelentős többletköltséget

¾

Partmenti területek esetében a partéltől számított 10-20 m
fásítása jelent többletköltséget, illetve hullámtéri/ártéri szántók
értékcsökkenése

¾

Önkéntes programok: források rendelkezésre állásának
függvénye, 2027-ig ütemezés, területi prioritások alkalmazása!

¾

évenként meghirdetésre kerülő támogatások elvileg igazíthatók
a VKI-hoz (támogatási szempontrendszer): erdősítési
célprogramok, nem termelő beruházások

Nyílt ártér kialakításának becsült fajlagos költségei
”A” változat – gazdálkodók kompenzációjával:
a) kötelező előírások az ártéren található szántókra, partmenti
védősávra (kompenzáció):
¾
¾

szántókra: ~ 40eFt/ha/év
partmenti védősávra (20m mindkét oldalon): ~ 50eFt/ha/év

b) önkéntes programok biztosítása
b_1: művelési ág váltás szántókon (gyep, erdő, vizes élőhely)
¾ telepítés (beruházás)
~ 190 eFt/ha (átlagosan)
¾ fenntartás
~ 50 eFt/ha/év
B_2: partmenti védősáv telepítésére (fásítás)
¾ telepítés (beruházás)
~ 540 eFt/ha
¾ fenntartás
~ 90 eFt/ha/év
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Nyílt ártér kialakításának becsült fajlagos költségei
„B” változat – kisajátítással:
a) tulajdonszerzés: 500 - 1 000 eFt/ha
b) állami gazdálkodás (teljes területen!)
b1) művelési ág váltás szántókon (gyep, erdő, vizes élőhely)
¾ telepítés (beruházás)
~ 190 eFt/ha
¾ fenntartás:
~ 50 eFt/ha/év
b2) partmenti védősáv telepítésére (fásítás)
¾ telepítés (beruházás)
~ 540 eFt/ha
¾ fenntartás
~ 90 eFt/ha/év

Előzetes forrásigény becslés
Kötelező

Önkéntes

Mrd Ft/év

Mrd Ft (5 évre)

10 ekm

~ 15-20

~ 5-10

(TA1-TA2) művelési mód és ágváltás

440 eha

1,3

75,3

fokozottan érzékeny

130 eha

0,4

22,4

50 eha

0,2

8,5

közepesen érzékeny

110 eha

0,3

18,8

enyhén érzékeny

200 eha

0,6

34,0

1090 eha

0,9

148,5

230 eha

0,2

31,4

860 eha

0,7

117,1

Műszaki intézkedések
Terület
Árterek, hullámterek:
Partmenti védőzóna + ártéri, hullámtéri gazd.
Dombvidéki (eróziós) területek

ebből: állóvíz, tározók felett

Síkvidéki (belvizes) területek
(TA3-TA4) művelési mód és ágváltás
erősen veszélyeztetett
közepesen veszélyeztetett
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Megválaszolandó kérdések
¾

Miképpen harminizáklhatók a VGT „erdős“ célkitűzései az
Országos Erdőtelepítési Programmal és az Országos
Területrendezési Tervvel?

¾

Hogyan illeszthetők a VGT tervezett intézkedései az erdészeti
üzemtervek rendszeréhez?

¾

Melyek legyenek, mi alapján kerüljenek meghatározásra a HMKÁn és a HMGY-n túlmutató kötelező és önkéntesen választható
előírások? (a HMGY és HMKÁ teljesítéséhez nem jár
kompenzáció!) – „kisebb“ rész kötelező - „nagyobb“ rész
önkéntes stb.? Kötelező agrotechikai elemek pl. belvíz-érzékeny
területen talajlazítás lehet-e? stb.

¾

Milyen hatásai lehetnek a földárakra az újabb területkijelöléseknek (belvíz-érzékeny területek, part menti vízvédelmi
területek, stb.)?

¾

Miképpen lehet a vízgyüjtő-gazdálkodási terveket a Natura-2000
fenntartási tervekkel összehangolni?

Köszönöm a figyelmet!

