VGT társadalmi vitafórum

Emlékeztető
Esemény: Mezőgazdaság II.
A Vízgyűjtő-gazdálkodási Tervek és a mezőgazdaság kapcsolata,
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1068 Budapest, Benczúr utca 35.
Levezető: Sátor Balázs
Emlékeztető Csepregi Ilona
készítő:
Előadók: Dr. Podmaniczky László (SZIE), Ungvári Gábor (Öko Zrt.)
Résztvevők: Ld. jelenléti ív (70 fő)
Napirend: 9:30 – 10:00 Regisztráció (Az érkezőket kávé, üdítő várja)
10:00 – 10:05 Megnyitó
10:05 – 10:30 A Víz Keretirányelv és a mezőgazdaság kapcsolata.
A mezőgazdaságot érintő intézkedések, a területhasználatra és az
agrártámogatási rendszerekre vonatkozó javaslatok.
Előadó: Dr. Podmaniczky László
10:30 – 10:50 Gazdasági szabályozó eszközök lehetőségei a
mezőgazdaságban. Finanszírozási kérdések.
Előadó: Ungvári Gábor Öko Zrt. vezette konzorcium szakértője
10:50 – 11:30 Vita a tervezők, meghívott szakértők és jelenlévők
részvételével
11:30 – 11:45 Kávészünet
11:45 – 12:50 Vita a tervezők, meghívott szakértők és jelenlévők
részvételével
12:50 – 13:00 A fórum zárása
Az előadások után elhangzott hozzászólások, kérdések és válaszok összesítése időrendben:
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Dr. Podmaniczky László (SZIE)
Úgy tudja, hogy az előadásban az AKG-ból elhangzott 30%-os utalás
a szántókra vonatkozóan pont fordítva van. Mi mindent a nagyüzemi
szántókra költünk, még az AKG-ban is. Somogyban volt több fórum,
arra vonatkozóan, hogy hogyan fogják ellenőrizni a műtrágya
kijuttatását. Azt a következtetést lehet levonni, hogy nem lesz
megfelelő. A kapható 45 000 Ft így csak környezetszennyezésre lesz
kiadva.
Az említett 30% közel pontos adat. Elmondta, hogy részt vett az AKG
kidolgozásában. Nem szabad azt mondani, hogy az AKG 2014-ig már
le van zárva, maradnak fel nem használt források. Kötelezően be kell
építeni a VGT-t, annak intézkedés és forrásigényét a folyó AKG
programokba. Felül kell vizsgálni a vidékfejlesztési forrásokat, és ha
szükséges, átcsoportosítani.
Véleménye szerint azon is lehetne változtatni, hogy nem minden
termékcsoportot kell bevonni a támogatásba: Lengyelországban
például a gyógynövényeket más csoportba sorolták, így a támogatást
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is máshonnan kapják.
Ungvári Gábor (Öko Zrt.)
A vízkészletjárulék szabályozásával kapcsolatban elmondta, hogy
támogatott tározásra lenne szükség a nagyvizeknél. Azonban
felmerül, hogy a rendszer tenne-e különbséget a szántóra történő
kivezetés és a párolgási veszteség között. Avízvédelmi zónák
esetében el kell érni, hogy ne legyen semmiféle gazdasági kibúvó
annak ellenére sem, hogy gyakran ezek is jó minőségű területek.
Elmondta, hogy a halászati fórumon is felmerültek hasonló kérdések.
Fontos, hogy olyankor tározzunk, amikor erre lehetőség van.
Vízkészlet-gazdálkodásról is akkor tudunk csak beszélni, ha a
betározott vizet igénybe lehet venni. A halastavak jó lehetőséget
biztosítanak, de ennek feltételei vannak. Ha valaki vállalja a tározást,
akkor azt olyan módon kell majd tennie, hogy a tározott mennyiség a
készlet gazdálkodást irányítók számára hozzáférhető, és megfelelő
minőségű legyen.
Véleménye szerint rossz a megközelítés: soha nem nézzük, hogy a
közösség hajlandó-e megfizetni azt a plusz árat, amit a szolgáltatók
szabnak. Sokszor dobunk ki 100 milliárdokat 100 milliós bevételért,
és ez bizony pénzkidobás. Azért szorult vissza a vízhasználat, mert
drága.
Elmondta, hogy több konkrétumot várt Ungvári Gábor előadásából.
Fontos, hogy kijöjjenek az álláspontok, főleg a döntő kérdésekben.
Súlyos kijelentés az, hogy a vízhasználat felette van a VKI által
előírtaknak, amit a terület elbír. Mi támasztja ezt alá? Ezt részletezni
kellene, mert ebből fontos dolgok vannak levezetve. Ennek
nemzetgazdasági és társadalmi hatásai is vannak. Nem azonosak a
gazdasági viszonyok a földhasználatok megváltoztatásához. Ha valaki
átáll a legelő-gazdálkodásra, az ő jövedelmezőségét nem lehet
összehasonlítani egy olyan emberével, aki szántót művel. Nem fogják
bevállalni a gazdálkodók. Milyen kompenzációk vannak? Kiket kell
kötelezni? Ez utóbbi kérdés akár alkotmányos aggályokat is fölvethet
a későbbiekben.
Lehet, hogy sarkosan fogalmazott az előadásában, de (a síkság, a
dombvidék és a hegyvidék esetében is) az a helyzet, hogy a művelési
gyakorlat megváltoztatása önmagában nem csökkenti kellő mértékben
a vizek terhelését, tehát művelési ág váltásra van szükség, ha így
marad a helyzet, a terhelések sem fognak kellő mértékben csökkenni,
pedig szükség lenne rá.
Az alkalmazkodással kapcsolatban elmondta, hogy a jövedelmeket
megszabó, az adottságokban meglévő különbségeket csak helyben
ismerik. A gazdálkodónak kell eldöntenie, hogy a területe mire
alkalmas és mire nem. Ehhez kell felé világos szempontokat
közvetíteni.
Egyetért abban, hogy egyértelművé kell tenni, hogy mennyibe kerül a
vízkivétel. Fontos azt is tisztázni, hogy a vizet a meghatározott áron
mire lehet hatékonyan felhasználni: ez az, aminek a termékekben is
meg kell jelennie.
Megjegyezte, hogy a beruházások támogatásánál el kell menni a
végpontokig és onnan is látni kell a folyamatokat.
Elmondta, hogy az öntözés kérdése komoly probléma, amit meg kell
oldani. Változóak a díjak, sokszor indokolatlanok a különbségek.
Nincs megfelelő elszámolás a KÖVIZIG-eknél. A díjak a működési
költségeknek csak kis részét fedezik, kivéve a társulati díjaknál, a
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pótlásra azonban ott sincs forrás. Pedig fedeznie kell a működést, ez
EU elvárás, de az árakban fokozatosan lehet érvényesíteni. Fontos,
hogy jól legyen kidolgozva a rendszer, szükséges a társulati és az
állami tulajdonosok kapcsolatának rendezése és az átgondolt
árszabályozás.
Elmondta, hogy a vizek szempontjából a művelési ág vagy művelési
mód váltás egyformán kedvező, eróziós területeken pl. az
agrotechnikai eszközök alkalmazása fontos lenne és ha jól
alkalmazzák akkor egyenértékű a művelési ág váltással. Készült egy
botanikai szakvélemény arról, hogy mely területeken és milyen
mértékben lenne kívánatos a művelés felhagyása és helyette erdősítés
vagy gyepesítés.
Az öntözéssel kapcsolatban elmondta, hogy az állam nem segít a
felhasználóknak: a víz árának ténylegesen csak 20-30%-a az, amit a
vízért fizetni kell, a többi járulékos költség. Meghirdették az
öntözővízhez való hozzáférést, de nem vették igénybe.
Hangsúlyozta a határozott állami szerepvállalás szükségességét,
tovább kell gondolni a támogatási rendszert, és a jogszabályi háttér
rendezése is elengedhetetlen. Érvényesíteni kell a szubszidiaritás
elvét.
Állami tulajdonban van 300-400 ezer ha földterület, amelyek
bevonásával (földcsere) a parti sávok rendezésének kérdése előre
lendíthető lehetne.
A gazdálkodók érdekei szétszórtak. Hiányolja, hogy nem hallott a
célok pozicionálásáról: a gazdasági támogatásokat ezek után lehetne
kidolgozni.
Elmondta, hogy egy főművet nem lehet a környezete nélkül rendbe
tenni. Szükség van a rendszerszemléletre. Ki kell dolgozni a
prioritásokat.
Elmondta, hogy az eróziós területeken szabadon meghatározhatták a
LEADER-program tartalmát. Hiába volt 100%-os a támogatottság a
Koppány-meder mentének fásításával kapcsolatban, ennek ellenére
senki nem pályázott. Csökkenteni kellene a szántóterületeket, főként a
20%-nál meredekebb lejtőkön. A felszínborítottság növelését célzó
kvótarendszert jó elképzelésnek tartja.
Az állami közgazda az árazáson keresztül tudja érvényesíteni a
célokat . Úgy kell árazni, hogy hozzá lehessen jutni a szűkösebb
vízkészletekhez is: de ahol ilyen helyzet van, ott legyen drágább, ahol
van bőven, ott legyen olcsóbb a víz.
Elmondta, hogy a nitrát-érzékeny területek kijelölése megtörtént és a
MEPAR-ban is szerepel. A bővizes betározásnak is vannak veszélyei,
mégpedig a Natura2000 területek esetében. Ha szűkösebb időszakban
kivesszük a vizet ezekről a területekről, akkor a védett madarak
életkörülményeit megváltoztatjuk.
Véleménye szerint fontos a tulajdonszerkezeti problémák
szabályozása, figyelembe vétele.
Elmondta, hogy a tervezés kezdeti fázisához képest jelentős a javulás,
de az ideálistól még messze van az anyag. A VKI-nak az EU
struktúrát be kell tartani. Figyelni kell arra, hogy csak igazolt tényekre
hivatkozhatunk, ezért vigyázni kell a nem rendesen meghatározott
dolgokkal. Jó lenne, ha az ismertetett alapadatok mellett ott lennének
a források megbízhatóságára vonatkozó információk is. Szerencsés
lenne, ha korrekt hidrológiai ciklussal számolnának, jelenleg hiányzik
a talaj nagy felbontású vízgazdálkodásának vizsgálata. Létezik egy
agrár-környezetvédelmi indikátorrendszer, ami más szempontokat
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tartalmaz, ezt be kellene építeni.
Hangsúlyozta a puffersávok szükségességét. A mezőgazdasági
vízgazdálkodást nem lehet kiemelni a többi közül.
Jelentős kérdés a szennyvíz probléma, nincs szó arról, hogy hol fogják
elhelyezni a rengeteg szennyvíziszapot.
Szerencsétlen dolog, hogy a diffúz szennyezésekért a mezőgazdaságot
tesszük felelőssé.
Ha mozaikos a birtokstruktúra, akkor nem lesznek hatékonyak a
beavatkozások.
A lehető legjobb minőségű adatokra, adatbázisokra van szükség, mint
például a MEPAR. Figyelembe kellene venni a talajinformációs
monitoring rendszer és a tápanyagmérleg-tartam kísérletek
eredményeit.
Fontos lenne az alternatív vízkészletekről beszélni: oda kell figyelni
az ilyen stratégiai kérdésekre is. A Bizottság nyitott arra, hogy a
kérdéseket tudományos körökben is megvitassuk.
Megjegyezte még, hogy 1-2 éven belül vízárrobbanás lesz.
Elmondta, hogy a nitrát-érzékeny területek felülvizsgálatához a
módszertan felülvizsgálatára van szükség: a jelenlegi kijelölés nem
egészen EU-konform. Az EU azt mondja, hogy ha a felszín alatti
vizekben a nitrát több mint 50mg/l, akkor a terület nitrát-érzékeny.
Arról viszont nem szól, hogy ez milyen mélységben mérendő, és ha
túllépés van, akkor mekkora területet kell kijelölni. Magyarországon
ezt így nem lehet értelmezni: nagy a szórás a szennyezett és a nem
szennyezett területek között.
A talaj mérési pontokon (TIM pontok) nem áll rendelkezésre
információ arról, hogy mit termesztenek, mennyi tápanyagot juttatnak
ki, ezért nem készíthető anyagmérleg. Akkor lehetne értelmezni a
mérési eredményeket, ha tudnánk, hogy mit és milyen mennyiségben,
illetve milyen tápanyag felhasználással termelnek.
Elmondta, hogy megbeszélték, hogy az Akadémia Bizottságával is
konzultálnak. A VGT-ben a jövő feladatai is megfogalmazásra
kerültek.
A felhasznált adatokkal kapcsolatban elmondta, hogy a kijelentések
mögött részletes vizsgálatok vannak. A fellelhető adatok
figyelembevételével igyekeztek objektív képet adni, amelyek
területileg megfelelőek, kevés kivételtől eltekintve, reprezentatívnak
tekinthetők. Lehet, hogy a korai anyagokban félreérthetőek voltak a
megfogalmazások, azóta már kijavították: szó sincs arról, hogy a
mezőgazdaság felelős mindenért, ennek ellenére jelentős a szerepe.
Ha az előírások megfelelőek is, de ha azt az érintett gazdák 20 %-a
nem tartja be, az már olyan jelentőségű probléma, amivel foglalkozni
kell.
A VGT léptéke sok esetben nem igényel részletes elemzéseket, azt a
megvalósításhoz kapcsolódva kell elvégezni. Más oldalról közelítve,
kérdés, hogy ha részletesebb vizsgálatokat készítettek volna, akkor a
problémák, a területi arányok, és az intézkedési javaslatok
változnának-e. Van-e olyan információ hiány, ami megkérdőjelezi a
következtetéseket?
A VKI a felszíni és a felszín alatti vízkészleteket is víztestekhez köti.
A felszín alatti vizeknél figyelembe vették, hogy mekkora az a
vízmennyiség, ami a telítetlen zóna feltöltésére fordítódik. Ez
tulajdonképpen a téli félévben tárolt, a növényzet számára később
felhasználható vízmennyiség. A kutakkal kitermelhető vízkészletet
ezzel csökkentették. Ennél részletesebben azonban nem foglalkoztak a
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talajnedvességgel, mint vízkészlettel.
Az alternatív vízkészletekkel az Alföld esetében fontos foglalkozni:
felül kell vizsgálni a vízhasználatokat és a helyben rendelkezésre álló
készleteket, valamint az igények nem helyi készletekből történő
kielégítését. Az éghajlatváltozás az Alföld vízkészlet-problémáit
várhatóan növelni fogja.
Megjegyezte, hogy a korábbi fórumokon elhangzott, ma még nem,
hogy a mezőgazdaságból származó terhelések jelentős része nem ma
keletkezett.
A vizek terhelése szempontjából az általános műtrágya-felhasználás
jónak mondható. A vizsgálatok során nitrogén-mérlegeket vizsgáltak,
azaz figyelembe vették a növényekbe beépülő nitrogén mennyiségét:
de nagyon szórt a kép. A gazdálkodók 20-25%-a több műtrágyát
használ, mint amennyi szükséges lenne. Valószínűleg ezzel hozhatók
kapcsolatba a nitrát-szennyezett területek is. Van ugyan egy trend,
hogy ezek a szennyezések nyugatról kelet felé csökkenek, azonban a
mozaikosság sokkal jellemzőbb: mindenhol vannak olyanok, akik
több műtrágyát használnak.
Az országos nitrogén-tápanyag egyenleget nézve a terhelés ma fele
annyi, mint a rendszerváltás előtt. Sok helyen valószínű, hogy az
ebből az időszakból származó nitrát van jelen a talajvízben, vagy
mélyebben.
Hangsúlyozta, hogy a talajok vízkészletével foglalkozni kell. A
földhasználatoknál nem csak a művelés megváltoztatásával kell
foglalkozni, hanem a hidrológiát is figyelembe kell venni. A nitrát
szennyeződések pontszerűen indultak, de ma már nem azok.
Egyensúlyi viszonyok mellett a talaj összes nitrogén készletének 5%-a
nitrát.
Elmondta, hogy a Natura2000 fenntartási tervek készítésénél azt
tapasztalják, hogy nagy az ellenállás a gazdák részéről. Az
önkéntesség ellen is ódzkodnak, akkor mi lesz a kötelező
előírásokkal. Véleménye szerint az utóbbiak nem nagyon fognak
működni, ezért dominánsan az önkéntesség jelent meg a tervekben.
A parti sávokkal kapcsolatban vizsgálták-e a jelenlegi jogszabályokat,
hogy melyik víz mellett mekkora parti sávra van szükség? Már most
sem tartják ezt be: mi a garancia arra, hogy ez nem így lesz. Senki
sem ellenőrzi, hogy mekkora az a terület, amit a gazdálkodó a
támogatás miatt leadott és az a vízparttól milyen távolságra van.
A talaj vízkészletének jelentős szerepét hangsúlyozni fogják a
tervben. Figyelembe vették a korábbi terhelések szerepét, ez abból is
látszik, hogy az intézkedések között kevés olyan van, ami a műtrágya
felhasználást korlátozza.
Az intézkedési javaslatok hosszú távú, fenntartható, jelenleg is
alkalmazott gyakorlatot irányoznak elő, esetleg a jelenleginél
ésszerűbb területi bontásban.
Ha a támogatásokat kétoldalú szerződések formájában kapnák a
gazdálkodók, akkor jobban betartanák a szabályokat.
Mind az önkéntesség , mind a kötelező előírások hatékonysága az
ellenőrző rendszertől, a szigorúságtól és a szankcionálástól is függ.
Ezek a dolgok elengedhetetlenek, mert különben nem fogják betartani
a szabályokat.
Nem volt egyértelmű, hogy a VKI kompenzációs rendszerében mik
azok az országos szintű intézkedések, amelyek bevehetők ide.
Mekkora annak a realitása, hogy a part menti területekre vonatkozó
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intézkedések 2013-ig bekerülnek az AKG-ba?
A kisajátítás költségeivel kapcsolatban megjegyezte, hogy az állam
ugyanakkora kifizetést kapna, mint a gazdálkodók. Véleménye szerint
az elmaradó hasznot nem biztos, hogy oda kellene adni az államnak.
Igazat ad Figeczky Gábornak: a költségbecslés során ezt figyelembe
fogjuk venni., de ettől függetlenül a kisajátítás egy markáns rész:
nagyon megdobja a költségeket.
A VKI kompenzációjára szükség van, ugyanúgy mint a Natura2000-s
területeknél. Az itt bemutatottak csak elképzelések , a konkrét
kidolgozásukat 2012-ig kell megvalósítani.
Véleménye szerint a MEPAR-ban fel lehetne tüntetni a part menti
sávokat és a nem támogatható használati módokat. Az MVH-nak a
gazdák ellenőrzése a parti sávokra is kiterjedhetne.
Elmondta, hogy az intenzív mezőgazdasági területekről vagy a
halastavakból származó víz pihentetése segíthet a megfelelő
vízminőség elérésben. Ehhez viszont nehéz megfelelő területhez
hozzájutni.
Reagálva az iménti felszólalásra elmondta, hogy úgy látja, hogy a
szűrőmezők jelenthetik a megoldást. Egyetért, hogy a szükséges
földterület megszerzése alapvető, mert különben lehetetlen
megvalósítani az elképzelést.
A VKI céljainak megvalósításában komoly állami szerepvállalásra
van szükség. Újra kell értékelni az állami szerepkört, akkor is, ha
megjelenik a költségmegtérülés elve. Az ökológiai szempontok
érvényesítését és a piaci kérdéseket együttesen kell tekinteni.
Ha nem működik az önkéntesség, akkor a támogatási rendszert felül
kell vizsgálni: elfogadhatatlan az a végeredmény, hogy nem sikerült.
A belvízzel kapcsolatban elmondta, hogy 5300 ezer ha-ra érkezik
támogatási igény, amiből 600-700 ezer ha gyep, a többi szántó.
Amikor sok a víz, akkor a hazai szántóterületek 10-15%-án lehet
számolni belvízzel. Ez fontos, mert így becsülhető az ezzel
kapcsolatos mezőgazdasági igény. Mérlegelni kell, hogy mi történne,
ha ezeket a területeket kivennénk a művelésből.
Érdekességként elmondta, hogy Szomor Dezső Apajpusztán
haltermesztéssel foglalkozik minden évben kétszer árasztja el a szikes
területeket a tavak vizével. Dr. Boros Emil kutatási eredményei is azt
támasztják alá, hogy a legintenzívebb halastavak tápanyag mérlege
nagyon hasonló a szikes területekéhez, elsősorban a madártrágya
miatt. Ez a későbbiekre nézve érdekes lehet.
Vízminőségi szakértőként elmondhatja, hogy az állapotértékelés
alapját a víztípusonként meghatározott kritériumok jelentik, így
értelemszerűen figyelembe veszik, hogy egy szikes tó tápanyag
ellátottsága természetes módon is magas. A halastavakból leeresztett
vizekkel akkor van gond, mikor dombvidéki kisvízfolyásokba eresztik
ahol nem kívánatos a sok tápanyag.
Hangsúlyozta, hogy az elemzésekhez igyekeztek minden hozzáférhető
adatot figyelembe venni, és tudják, hogy az adatok megbízhatósága
sok esetben alacsony. Előfordult, hogy az adatgazdák hívták fel a
figyelmet, hogy az adatok nem elég pontosak, ezért ezeket ki is
hagyták az elemzésekből.
A VKI előírásainak megfelelő rendszer bevezetését nem termelési,
hanem jövedelmezőségi kérdésként kell kezelni. A gazdasági
kérdéseknél sarokpontok megfogalmazása szükséges. Egyetért az
előadásban elhangzottakkal: nagyobb mértékű kompenzáció és még
nagyobb mértékű önkéntes és kicsi kötelező arányra van szükség. Ha
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ez megvalósítható, akkor sikeres lesz az elgondolás.
Egyetért Figeczky Gáborral: a kötelező rendszer ellenőrzése nemzeti
hatáskörben van, míg az önkéntesnél az EU végzi, és jobban is
működik.
A terhelhetőséggel kapcsolatban elmondta, hogy kiderült: nem szabad
bizonyos kérdéseket sematizálni. Ismert, hogy Magyarországon jóval
kevesebb tápanyagot juttatunk ki, mint amennyit a terménnyel
kiveszünk. Ez a vizek szempontjából lehet, hogy jó, de a talaj igényeit
is figyelembe kell venni. Fontosak a művelési szabályok.
Az 59/2008. FVM rendelet értelmében számításokat kell végezni arra
vonatkozóan, hogy mennyi nitrogént visznek el egy adott területről és
mennyit lehet kibocsátani. Húsz oldalas melléklet tartalmazza az
egyes növényfajtákra vonatkozó, hazai viszonyok alapján
megállapított értékeket. A probléma ezeknek az előírásoknak a
betartása. A jogszabály csak a nitrát-érzékeny területekkel
foglalkozik, de a szennyezések aránya hasonló a nem érzékeny
területeken is.
Úgy gondolja, hogy az itt elhangzott információkat fontos lenne
szélesebb rétegekhez is eljuttatni. Elmondta, hogy vannak új
gátépítési módszerek is. Bizonyos mértékig hiányolja olyan szervezet
létét, akik a megvalósításért felelnek.
Azokból az eredményekből, amik korábban elhangzottak leszűrhető,
hogy sok olyan funkció van, amit az állam nem hajt végre. Ezekre a
problémákra rá kell világítani és ezeket, a közösség számára nyújtott
szolgáltatásokat az államnak meg kell fizetnie..
A készletgazdálkodás rendbetételét illetően elmondta, hogy
egyértelművé kell tenni, hogy milyen mértékben áll rendelkezésre a
víz és ez a rendelkezésre állás mennyibe kerül. Ezzel pedig
szembesíteni kell az érintetteket.
A nyilvánosság kérdésével kapcsolatban elmondta, hogy a
www.vizeink.hu -n elérhetők a fórumok emlékeztetői. Gondolkoznak
abban, ha a projektnek vége, az információkhoz akkor is hozzá
lehessen jutni.
Végezetül feltette a kérdést a jelenlévő gazdálkodóknak, hogy az
elhangzott információk alapján, ki érzi úgy, hogy benne van a
lehetőség, hogy nem járnak rosszul a gazdálkodók. (A többség látott
rá esélyt, úgy gondolják, hogy vegyes lesz a kép. Voltak néhányan,
akik egyértelműen negatívnak érzik az intézkedéseket.)
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