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A párizsi konferencia szervezôi
abból indultak ki, hogy a termés-
mennyiségek növelésének egyik
legjárhatóbb útja talán éppen a
huszonegyedik század technoló-
giai eszközeinek elterjesztése a
fejlôdô országokban, és különösen
a válságövezetekben. E technoló-
giák közül is megkülönböztetett fi-
gyelmet szenteltek az információs
és kommunikációs technológiák-
nak, hiszen ezek segíthetik igazán
a termelôk képzését, a termelés-
hez szükséges adatok – pl. idôjá-
rás-elôrejelzések – minél gyor-
sabb átvitelét és minél szélesebb
körû terjesztését, de használhatók
a piaci információk lekérdezésére
is. (Riport a 27. oldalon.)

Kép és szöveg: Somogyi Norbert

A Techforfood konferencia egyik fô támogatója, 
a BASF munkatársa a rendezvény két afrikai résztvevôjével

Különbözô pálmaolaj-termékek (SIA 2007, Párizs)

Minôségi rizs a szenegáli standon
(SIA 2007, Párizs)

Különbözô trópusi és szubtrópusi növények olajából elôállított 
bio-üzemanyagok

A Techforfood konferencia plakátja, 
ami igen találóan mutatja az észak és 

dél közötti technológiai szakadékot

Éretlen olajpálma-termés az elsôsorban 
a trópusi területeken aktív francia kutatóintézet,

a CIRAD standján (SIA 2007, Párizs)
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" Mit tehetünk a hamisított tokaji bor ügyében? Világszerte ismert hungarikumunk, a tokaji
bor eredetvédelmét sértô magatartások miatt lépnünk kell. A kereskedelmi korlátokat sza-
bályozó TBR-rendelet hatályba lépése óta a franciák sikeresen védték meg szintén ere-
detvédett konyakjukat a brazilokkal szemben, akik Conhaque néven lényegesen olcsóbb, de
gyenge minôségû és más gyártási technológián lapuló italt forgalmaztak. A hogyanra ad vá-
laszt cikkünk a 8. oldalon. 

" Tévútja terelôdik az agrárpolitika? Teszi föl a kérdést a Le Monde. Az európai polgárok ha-
tározottan kinyilvánították az egészséges és biztonságos élelmiszerek iránti jogos igényüket.
Ütközik-e az európaiak jogos igénye a WTO megállapodással? (A 10. oldalon.)

" Hogyan kampányolnak az olaszok a saját élelmiszereik mellett? Merre irányul az olasz
élelmiszerkivitel? (Bôvebben a 12. oldalon)

" Mi a lényege az Új Magyarország Vidékfejlesztési Programnak? Hogyan kapcsolódik össze a
környezet megóvása és a vidék fejlesztése? Miként javul az élet vidéken? E kérdésekre a 14.
oldalon adunk választ. 

" Hogyan sikerült Spanyolországnak az EU „öko éllovasává” válnia? Négy év alatt a spanyol
agrártárca 35,8 millió eurót fordított nagyívû terveinek megvalósítására. Az autonóm tarto-
mányokkal együttmûködve erôsítik a vidékfejlesztés és az ökológiai gazdálkodás kapcsola-
tát. (Részletek a 22. oldalon)

" Ki volt Groffits Gábor? Az önkéntes szövetkezeti mozgalom lelkes híve kitûnô mérnök volt,
aki elévülhetetlen érdemeket szerzett a vasbeton építési technológiák hazai megvalósításá-
ban, elsôsorban a mezôgazdasági építészet terén. (Részletek a 23. oldalon)

" Határon átnyúló összefogással elôre lendülhet a biodízel alapanyag-termelés és -földolgozás
Magyarországon. A befektetô az ausztrál anyavállalatú Central EU Biofuels Hungary Kft.
A szépívû tervekrôl bôvebben a 24. oldalon. 

" Alaposan megfontolják a franciák, hogyan valósítsák meg elsôsorban repcére alapozott
biodízel programjaikat. Igyekeznek a pihentetett és a parlagföldeket hasznosítani. (Részle-
tek a 25. oldalon)

" Az Ôrségi Nemzeti Park területének nagy része szabadon látogatható. Történelmi mûemlé-
kek és népi hagyományok, régi mesterségek iránt érdeklôdôknek javasoljuk, kiránduljanak
az Ôrségbe. A Nemzeti Park szálláshelyeket is kínál, kerékpártúrának ideális helyszíne az
Ôrség. (Bôvebben a 18. oldalon)
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Nagy reményeket fûznek Európa-szerte a német
elnökséghez. Diplomaták és tisztségviselôk,
pártvezérek bíznak abban, hogy Angela Merkel
kihúzza az Uniót abból a válságból, amelybe ke-
rült. Hogy a 27-re nôtt taglétszámú Uniónak nin-
csen elfogadott alkotmánya, mivel a francia és a
holland polgárok nem szavazták meg az uniós
alkotmányszerzôdést 2006-ban. Képesnek érzik a
kancellár asszonyt arra, hogy újra kezdje a tár-
gyalásokat és a reformok megvalósításának friss
lendületet adjon, hogy a lényegi munkát sikerül-
jön 2009-re elvégezni. 

Ezek vérmes remények! Sok függ a francia vá-
lasztások kimenetelétôl is. Tény, hogy a német
diplomáciai gépezet olajozottan mûködik és ez
esélyt ad a sikerre. 

Németország nem híve az Európai Unió to-
vábbi bôvítésének. Igaz általában, hogy a régi
tagállamokban bôvítési fáradtság tapasztalható.
(Noha a piaci kibôvülése révén a régi tagállamok

nyertek, belsô bajaikat azonban egyik-másik haj-
lamos a bôvítésre fogni… A szerk.) Németország
azon van, hogy javítsa a versenyt az energia
szektorban. A német elnökség külön hangsúlyt
fektet az európai szomszédságpolitika újragon-
dolására. Európán kívül központi helyet foglal el
a Közép-Ázsia politika, valamint a biztonság és
energiapolitika. Ez utóbbi Európa energiafüg-
gôségének csökkentését célozza meg, amely át-
vezet a megújuló energiák szerepének és ará-
nyának erôsítéséhez és újragondolásához. A kö-
zel-keleti politika kapcsán a zavartalan olaj- és
gázellátás oltárán nem kívánja föláldozni az új
elnökség a demokratikus és emberi jogokat.
A cél egy új, még demokratikusabb Európa meg-
teremtése. 

Fordította: Tamás Enikô
Simon Taylor cikke nyomán

Forrás: European Voice

Friss reményt hozott a német elnökség

A gyöngyösi Károly Róbert Fôis-
kola Kutató Fejlesztô Központja
az alternatív energiák elterje-
désének gyorsítása érdekében
konferenciát tartott. A száznál
több, többségében észak-kelet
magyarországi résztvevô
„A magyar megújuló energia
stratégiai hangsúlyai és kísérleti
bemutatása” címmel hallgatott
elôadás-sorozatot, ismerkedett
a gyöngyösi tangazdaság kis-
parcellás zöldenergia növény-
kísérlet elsô, kezdeti eredmé-
nyeivel és egy magyar gyárt-
mányú energiaerdô betakarító
géppel.

Az elôadók és a hallgatóság
egyetértettek abban, hogy a
megújuló energiák már a köze-
li jövôben a mezôgazdasági ter-
melés, valamint az ipari feldol-
gozás-felhasználás természetes
és folyamatosan növekvô részét
fogják adni. Ehhez versenyké-
pes alapanyag-elôállítás szük-
séges, meg kell teremteni a
megfelelô bioenergia-elôállító
kapacitást és az itt megjelenô

termék biztonságos piacát.
Mindehhez kedvezô közgazda-
sági környezet és az ügyben ér-
dekeltek harmonikus kapcsola-
ta és együttmûködése is szük-
séges, azaz összefogás nélkül
nem várható az alternatív ener-
giák elterjedése Magyarorszá-
gon.

Erre pedig nagy szükség
van, mert a tanácskozáson el-
hangzott (és az EU Bizottság
legújabb döntését még meg-
elôzô, azaz annál alacsonyabb)

célkitûzés szerint 2010-ben
5,75%-os, tíz évvel késôbb
10%-os részarányt szeretnénk
elérni a bioüzemanyagok beke-
verésénél.

Természetesen a zöldener-
gia ennél lényegesen többet je-
lent. Ezért tértek ki az elôadók
az energiaerdôben és az ener-
giafüvekben, valamint a bio-
gázban rejlô lehetôségekre.
Felhasználó cégek képviselôi
ismertették eddigi tapasztala-
taikat és reményeiket, sôt elvá-
rásaikat a megújuló energiák
használatával kapcsolatban. Ki-
tûnt a Gyöngyösi Erômû szán-
déka: saját ipari parkjában ad
helyet biodízel és bioetanol
gyártó üzem létesítésére és a
gyártási folyamat melléktermé-
két villamos-energiatermelésre
fogja használni.

Összefogás hiányában azon-
ban megújuló energia ügye a
biogiliszta sorsára juthat, amit
nem szabad megengedni.

Kurucz Miklós

A zöldenergia jövôjérôl



A Fôvárosi és Pest megyei Növényvédelmi ható-
ság szakemberei az elmúlt hetekben összesen
5436 kg, mintegy 10 millió Ft értékû egyiptomi
szamóca magyarországi kereskedelembe kerülé-
sét tiltották meg élelmiszer-biztonsági kifogások
alapján.

A szamóca tételekben az Európai Unióban,
így Magyarországon sem engedélyezett növény-
védôszer-hatóanyag maradékot találtak. A fo-
gyasztók biztonsága érdekében 3891 kg termé-
ket még forgalomba hozatal elôtt megsemmisí-

tettek, 1545 kg-ot pedig visszaküldtek Egyip-
tomba.

A hatóság az EU gyorsriasztási rendszerén ke-
resztül is megtette bejelentését az Európai Unió
fogyasztóinak védelme érdekében. 

A Földközi-tenger-melléki országokból ér-
kezô szamóca „szezonjára” való tekintettel a nö-
vényvédelmi hatóság a jövôben is kiemelten el-
lenôrzi e termékek növényvédôszer-maradék
tartalmát, az élelmiszer-biztonsági kritériumok
teljesítését.                                FVM Sajtóiroda
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Megsemmisített egyiptomi szamóca

Lazio tartományban rövidesen
a kivitelezés szakaszába lép egy
bioenergia projekt, amelynek
megvalósíthatósági tanulmá-
nyát február elején mutatták be.

A Valle dei Latini (Latinok
völgye) nevû projekt „duplán
környezetbarát”. Érdekessége,
hogy súlyosan környezetterhelt
területek képezik a „zöld ener-
gia” termelésének alapját.
A Sacco folyó völgyében az el-
múlt években bekövetkezett
környezeti károsodás (talaj-
szennyezés) miatt a területen
élelmezési célú mezôgazdasági

termelést gyakorlatilag nem
folytathatnak. A „rehabilitá-
ciós” projekt 20 települést érint,
mintegy 50 ezer hektárra kiter-
jedôen.

A komplex projekt 3 új helyi
„termékpálya” születését ered-
ményezi, az elsô a növényolaj
alapú bioüzemanyag gyártás, a
második a biogáz elôállítás az
állattenyésztésre alapozva, a
harmadik pedig a biomasszából
fûtôanyag elôállítás, amely ily
módon hozzájárul a térségben
a helyi fûtés- és melegvíz ellá-
tás energiaszükségletének fe-

dezéséhez. A központi, vala-
mint regionális, tartományi for-
rásokból a projekt összesen
mintegy 20 millió euróval gaz-
dálkodhat.

A projekt beindításával meg-
oldódik a környezet-szennye-
zett terület rehabilitációja, a
térség agrártermelôi számára
új perspektívák nyílnak meg, s
nem utolsó sorban a projekt
hozzájárul az ország Kiotói
Egyezményben vállalt kötele-
zettségeinek teljesítéséhez is.

Kálmán Zoltán
mezôgazdasági attasé

Bioenergia projekt az olasz Lazio 
tartományban

A BASF által kifejlesztett gene-
tikailag módosított burgonya-
fajtát, az Amflorát termesztésbe
kívánják vonni Szlovákiában,
lehetôleg még a tavasszal, a
végleges engedélyezését kö-
vetôen.

„Az engedélyezési eljárás
késik, azonban a BASF remé-
nyei szerint meglesz tavaszra” –
olvasható a Rolnické Noviny
szlovák napilapban. A szomszé-
dos Csehországban tesztelt
Amflorát kizárólag nem étkezési
célra fejlesztették ki, azonban az

Európai Élelmiszerbiztonsági
Hivatal 10 éves véleménye sze-
rint a fajta nem jelent kockáza-
tot az emberi és állati egész-
ségre. 

A genetikailag módosított
burgonya 98%-ban tartalmaz
amilopektint és 2%-ban ami-
lózt. Az amilopektin papír gyár-
tására, ragasztó és kenôanya-
gok elôállítására alkalmas.
A GM burgonya nem virágzik,
vagy virága terméketlen.

2006 decemberében nem
volt meg a kívánt minôsített

többség az Amflora általános
termesztésbe vonásának en-
gedélyezéséhez, így az ügy a
környezetvédelmi miniszte-
rek tanácsához került. Nekik
hamarosan döntést kell hoz-
niuk, mert ha nem sikerül,
akkor a Bizottság fog határoz-
ni a génmódosított burgonya
fajtáról. 

P.D.
Forrás: Agra Food East

Europe
2007. február
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Az eszmecsere-sorozatot a Brit
Nagykövetség, a Holland és a
Svéd Nagykövetség, a Földmû-
velésügyi és Vidékfejlesztési
Minisztérium szervezte meg, az
Agrárgazdasági Kutatóintézet
és a LEADER Szövetség támo-
gatásával. 

A sorozat négy részbôl áll: az
elsô alkalommal, 2006 novem-
berében a fenntartható vidék-
fejlesztéssel kapcsolatos uniós
feladatokról, tervekrôl volt szó.
A második eszmecsere témája
az volt, hogy miként lehet biz-
tosítani a mezôgazdasági szek-
tor jövedelmezôségét a változó
gazdaságban. A soron követ-
kezô konferencia, mely a mezô-
gazdaság elôtt álló lehetô-
ségekrôl és kihívásokról szólt,
ez év márciusában került meg-
rendezésre a Brit Nagykövetsé-
gen. Magyar elôadóként Dr.
Vajda László, a Mezôgazdasági
és Vidékfejlesztési Miniszté-
rium EU Koordinációs és Nem-
zetközi Fôosztályának vezetôje
osztotta meg gondolatait a
résztvevôkkel. Az Európai
Unióban élô gazdák számára a
jövô mezôgazdaságának politi-
kája multifunkcionális, mely
igazodik a nemzeti sajátossá-
gokhoz, megôrzi természeti ér-
tékeit, elôtérbe helyezi a kuta-
tást és a fejlesztést, valamint az
élelmiszerbiztonságot. A meg-
felelô agrárpolitika támogatja a
magas színvonalú oktatást, to-
vábbképzést, szakképzést. 

Mind a világ, mind pedig az
Európai Unió kölcsönösen for-
málja a magyar mezôgazdasá-
got. A nemzetközi kereskede-
lem liberalizációja kihat az EU,
így a magyar agrárkereskede-
lemre is. Emellett Magyaror-
szág mezôgazdasága jelentôs
szerkezetátalakuláson megy
keresztül az EU által. A közvet-
len kifizetések szintje az EU10
tagországokban nem éri el az

EU15-ök szintjét. Magyaror-
szág inkább az óvatos liberali-
záció mellett áll. Európában
számolni kell azzal a ténnyel is,
hogy az amerikai kontinensen
a termelés költsége alacso-
nyabb, így az onnan érkezô áru
(pl. bioetanol) versenyképe-
sebb. Brazília és az USA export-
ja az utóbbi három években az
EU exportját jóval meghaladó
mértékben növekedett, mely
szintén kihívás számunkra.

A jövô közös agrár-
politikája

Hosszú távon számolnunk
kell az európai mezôgazdaság
súlyának csökkenésével, vala-
mint szabályozási rendszeré-
nek egyszerûsödésével. A túlsá-
gosan „bôkezû” támogatási
rendszert karcsúsítani szüksé-
ges, mely szerkezetváltással,
modernizációval is jár. Az
azonban, hogy a mezôgazdaság
jelentôsége a nemzetgazdaság-
ban csökken, nem jelenti az
ágazat leegyszerûsítését. To-
vábbra is fenn kell tartani a bio-
lógiai sokféleséget, a vidék sok-
színûségét, fôleg hazánkban,
ahol a vidék kultúrája ezer
szállal kötôdik a mezôgazda-
sághoz. 

Ezen túl figyelembe kell
venni a közeljövôben csatlako-
zó dél-keleti országokat az ag-
rárpolitika alakításakor. 

Az Európai Unió a Mezôgaz-
dasági Modell koncepciójának
kialakításával versenyképes,
piacorientált, fenntartható me-
zôgazdaságot kíván létrehozni.
A közös agrárpolitikát a meg-
változott piaci feltételekhez
mérten át kell alakítani úgy,
hogy az minden tagállam érde-
keinek megfeleljen, valamint
szolgálja a fenntarthatóságot, a
környezet- és tájvédelmet. 

Nagy hangsúlyt kell helyezni

mezôgazdasági termékek új fel-
használási lehetôségeire, pél-
dául a megújuló energiaforrá-
sokra. Elônyük, hogy általuk
kevesebb szennyezô anyag ke-
rül a levegôbe, termelésük he-
lyi munkalehetôségeket teremt,
valamint az élelmiszer túlter-
melés enyhítésében is szerepet
játszanak. 

Az élelmiszertermelés sza-
bályozásának figyelembe kell
venni a változó fogyasztói szo-
kásokat is, ahol egyre nô az
igény az egészséges, biztonsá-
gos táplálék iránt. 

A konferencián elôadást tar-
tott Sonja Phippard, az Egyesült
Királyság Gazdálkodási és Vi-
dékfejlesztési Hivatalának kö-
zös agrárpolitikáért felelôs
szakembere. Phippard kiemel-
te, hogy a globalizáció vissza-
fordíthatatlan, ehhez kell alkal-
mazkodnunk. Az emberek egy-
re nagyobb választékot, magas
színvonalat és élelmiszerbiz-
tonságot igényelnek, ezt össz-
hangba kell hozni azzal, hogy
az élelmiszertermelés a termé-
szetben zajlik, melyet óvni kell. 

Bár igaz, hogy a mezôgazda-
sági ágazat csökken a nemzet-
gazdaságon belül, azonban a
gazdálkodás jelentôsége meg-
marad. Végre partnerséget kell
teremteni az állam és a gazdál-
kodók között, lebontva a gáta-
kat, és célirányosabb tervezés-
sel kell szabályozni az agráriu-
mot. Phippard örömét fejezte
ki, hogy Fischer Boel asszony
hosszú távban gondolkodik a
KAP jövôjét illetôen, azonban
Phippard szerint most kell vál-
toztatni, beszélni róla, emellett
tisztában kell lenni a hosszú tá-
vú szabályozással. Jól mûködô
élelmiszerláncot kell kiépíteni
az ágazat egyes szereplôi kö-
zött, emellett meg kell találni a
mezôgazdaság szempontjából
jól hasznosítható globalizációs

Budapesti eszmecserék
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A Mezôgazdasági Könyvhónap záró
eseményére március elsején került
sor a Földmûvelésügyi és Vidékfej-
lesztési Minisztériumban, amelyet
Sirman Ferenc szakállamtitkár nyi-
tott meg. Elmondta, hogy egyre na-
gyobb szükség van az információra
az agrár-szakoktatásban és a gyakor-
latban is. A szakkönyveket ugyan
kiegészíti az elektronikus informá-
ció, azonban a tanulás alapvetô for-
rása még mindig a könyv. Az állam-
titkár úr örömmel jelentette be, hogy
a korábbiakhoz hasonlóan a Földmû-
velésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium idén
is támogatni tudja a szakkönyvkiadást.

A mezôgazdasági könyvhónap eseményeinek
több város is helyt adott, így Kaposvár, Debre-
cen, sôt, a határon túli magyarok is részt vehet-
tek az agrárértelmiségi fórumokon, könyvbemu-

tatókon, anélkül, hogy át kell lép-
niük az Unió határát. A felvidéki
Udvard szintén a könyvhónap egyik
helyszíne volt. A záróünnepségen a
város polgármestere meghatódva
köszönte meg azokat az adományo-
kat, ajándékokat, melyeket az FVM
képviseletében Benedek Fülöp sza-
kállamtitkár személyesen adott át a
városnak. Udvard könyvtára így 
2 millió forint értékû szakkönyvcso-
maggal bôvült, a minisztérium fél-
millió forinttal támogatta a várost,
Benedek Fülöp szakállamtitkár pe-

dig 100 ezer forinttal segített. 
Az év szakújságírója díjat idén Dr. Bodor 

János, a Kertészet és Szôlészet fôszerkesztôje 
vehette át. A tudományos publikációs díjat 
Dr. Szûcs István, a Szent István Egyetem tanára
kapta 2007-ben.                                                 P.D.

Lezárult a Mezôgazdasági Könyvhónap

tendenciákat. Ezek az állam és
a társadalom közös érdekei. A
jövôben olyan agrárpolitikára
van szükség, mely a támogatá-
sokat még hatékonyabban köz-
vetíti, a gazdálkodók döntései-
be és a piaci folyamatokban ke-
vésbé szól bele. 

Bart Jan Constandse, a hol-
land Mezôgazdasági és Kerté-
szeti Szervezet elnöke elôadása
elején rövid tájékoztatást adott
országa mezôgazdaságáról. Az
ország kis területe ellenére a
világ harmadik mezôgazdasági
exportôre. 2006-ban 80 000 ter-
melô volt az országban, számuk
évente átlagosan 2,5%-kal csök-
ken. Az összes foglalkoztatott
10%-a a mezôgazdaságban dol-
gozik. 

A közös agrárpolitika szer-
kezete állandó változáson megy
keresztül, jelenleg az egyszerû-
sítés idôszaka aktuális. 2008-
ban az egészségügyi felülvizs-
gálat (Health Check) keretein
belül mindazon területeket,
ahol lehetséges, egyszerûsíteni
kell. A KAP is felülvizsgálatra
kerül, kiderül, hogy megfe-

lelôen mûködik-e. A jövôben
inkább kiigazításokra, mint át-
fogó reformokra törekszik
Brüsszel, melyek igazodnak a
társadalom igényeihez és elvá-
rásaihoz. 2009-ben a költségve-
tés félidejû felülvizsgálata kö-
vetkezik. Ezekhez a fejleszté-
sekhez a gazdálkodók egyértel-
mû állásfoglalása szükséges,
hogy a jövôben minél jobban
segítse a gyakorlatot az elméle-
ti háttér. 

Erik Fahlbeck, a Svédország-
ból érkezett agrárszakember a
Svéd Agrártudományi Egyetem
Természeti Erôforrások és
Mezôgazdaságtudományok
Tanszékén dolgozik, dékánhe-
lyettes. Elôadásában kiemelte a
mezôgazdasághoz fûzôdô nem-
zetközi trendeket. Eszerint a
növekvô populációval (fôleg
Ázsia, Afrika), valamint a
növekvô jövedelmekkel azonos
mértékben nô a kereslet az
élelmiszer iránt, sôt, az idôkí-
mélô, egészséges és speciális
élelmiszerek iránt. Ezzel a je-
lenséggel párhuzamosan nô a
kereslet az energia és a nyers-

anyagok iránt is, ahol egyre na-
gyobb szerepet játszik a zöld-
energia-termelés is. A kereske-
delem egyre liberálisabb, egyre
nagyobb távolságokat tesz meg,
így az ágazat egyre integrál-
tabb. Új kihívások és le-
hetôségek állnak tehát az ága-
zat elôtt. A svéd gazdák számá-
ra ezek leginkább a turizmus
fejlesztésében, a „házi”, egyedi
készítésû termékekben és a
bioenergiában rejlenek. Ma a
Svédországban elôállított ener-
gia 20%-a bioenergiából szár-
mazik, azon belül is az ener-
giaerdôkbôl. Jelenleg 150 ezer
hektáron, a megmûvelhetô te-
rület 5%-án termelnek zöld-
energiát, 2020-ig el akarják ér-
ni a 900 000 hektáros termesz-
tést, mely a megmûvelhetô te-
rület 30%-a! Az alternatív ener-
giaforrások iránti kereslet egy-
re nô, mely nagyon jó megélhe-
tési forrás a gazdálkodók szá-
mára. Ehhez azonban a gaz-
dálkodók számára stabil kor-
mányzati szabályozás, ugyan-
akkor nagyfokú rugalmasság
szükséges.                          P.D.

Dr. Bodor János
a Kertészet és Szôlészet

fôszerkesztôje
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Hazánk uniós csatlakozásának egyik fontos ho-
zadéka, hogy a korábban kis hatékonysággal al-
kalmazott külkereskedelmi védelmi eszközein-
ket felváltották a közös kereskedelempolitika ke-
retében igénybe vehetô, azonban itthon még ke-
vésbé ismert különféle eljárási lehetôségek. Ezek
között találunk egy olyan kereskedelempolitikai
eszközt, amely a ’90-es évek közepe óta a közös-
ségi gazdasági szereplôk körében egyre inkább
kedveltté kezd válni és a tokaji bor külföldi hami-
sításához hasonló esetekben teremti meg a haté-
kony uniós fellépés kereteit. A szóban forgó esz-
köz a kereskedelmet gátló akadályokkal szembe-
ni eljárás, amelyet a Tanács 3286/94/EK rendele-
te, az ún. kereskedelmi korlátok szabályozás
(trade barriers regulation, TBR) hozott létre. Az
eljárás egyszerre kíván választ adni a Közösség
és harmadik országok piacára hatást gyakorló
kereskedelmet gátló akadályokra, és célja az
ebbôl eredô hátrányos kereskedelmi hatások
megelôzése vagy megszüntetése. 

A világszerte ismert (és az egyik legelismer-
tebb) hungarikumunk, a tokaji bor eredetvédel-
mét sértô magatartások aktualitása miatt talán
nem haszontalan röviden áttekinteni e sajátos
uniós eszköz, a TBR-eljárás alapvetô jellemzôit
és keretfeltételeit. 

A francia konyaktermelôk már 
védelemben részesültek

A TBR-rendelet hatálybalépése óta a Bizottság
több mint két tucat vizsgálati eljárást indított,
ezek közül a tokaji hamisításához leginkább a
szintén eredetvédett francia konyak esete áll kö-
zel. 1997-ben a franciaországi Cognac termelôit
tömörítô szervezet (BNIC) eljárást kezdeménye-
zett az Európai Bizottságnál. Kérelmükben arra
hivatkoztak, hogy brazil piacokon jelentôs káro-
kat szenvedtek el abból kifolyólag, hogy helyi
termelôk a fogyasztókat félrevezetve és megsért-
ve a földrajzi eredetvédelem szabályait, konyak-
hoz hasonló hangzású elnevezés alatt („con-
haque”) lényegesen olcsóbb, viszont rosszabb
minôségû és más gyártási technológián alapuló
italokat forgalmazhatnak. Tehették mindezt an-
nak ellenére, hogy a WTO-tagország Brazíliát is
kötelezik az eredetvédelmet és egyéb földrajzi
árujelzôket szabályozó nemzetközi normák
(TRIPs-egyezmény), mindemellett az EK-Brazil

kereskedelmi szerzôdés és az EK-Mercosur ke-
retegyezmény is tartalmazott eredetvédelmi ren-
delkezéseket. A francia exportôrök a brazil ható-
ságoknál kezdeményezték a brazil gyártású „ál-
konyak” forgalmazásának betiltását, csakhogy
próbálkozásuk nem járt eredménnyel. Álláspont-
juk szerint a brazil hatóságok halogató magatar-
tása kereskedelmet gátló akadályt képezve az
említett nemzetközi normák megsértését valósí-
totta meg. A vizsgálat során a Bizottság ezt
megerôsítette: a „cognac”-elnevezést nem meg-
felelôen kezelô brazil gyakorlatot a multilaterális
TRIPs-egyezmény szabályaiba ütközônek találta,
és utalt arra, hogy az 1992-es EK-Brazil kereske-
delmi egyezmény egyes szakaszai is alátámaszt-
ják a francia panaszosok kérelmét. A TBR-ren-
delet ilyen esetekben – mintegy védintézkedés-
ként – bármilyen olyan eszköz igénybevételét le-
hetôvé teszi, amely a nemzetközi kereskedelmi
szabályokkal összhangban áll és az uniós pana-
szos fél érdekeit szolgálja. Jelen esetben fel-
vetôdött, hogy a Közösség a WTO elôtt vitarende-
zést kezdeményez, erre azonban már nem került
sor. A brazil kormány képviselôi ugyanis belát-
ták, hogy a hatóságaik mulasztása sértette a
nemzetközi normákat, ezért elébe menve az ese-
ményeknek, kötelezettséget vállaltak arra, hogy
a jövôben hatékonyabb fellépést tanúsítanak a
konyakhamisítókkal szemben. A Bizottság ennek
nyomán 2001-ben felfüggesztette az eljárást. 

A védintézkedés alkalmazásának
feltételei

Harmadik állammal szemben védintézkedést
a TBR-rendelet alapján akkor lehet alkalmazni,
ha a bizottsági vizsgálatban igazolják kereskedel-
met gátló akadály fennállását, a károkozást, az
okozati összefüggést, továbbá, hogy ha a fellépés
a Közösség érdekében áll.

Kereskedelmet gátló akadály minden olyan,
harmadik ország által bevezetett kereskedelmi
gyakorlat, amellyel szemben nemzetközi keres-
kedelmi szabályok fellépési jogot biztosítanak.
E kategóriába tartozik, ha a gyakorlatot nemzet-
közi kereskedelmi szabályok kifejezetten meg-
tiltják (pl. szerzôi vagy ipari tulajdon megsérté-
se). Elvileg csak azok a kereskedelemi akadályok
jöhetnek számításba, amelyeket a harmadik ál-
lam maga alkalmaz, vagyis privát személyek, vál-
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lalatok által gyakorolt kereskedelmet gátló intéz-
kedéssekkel szembeni fellépésre nincs lehetôség.
A Bizottság gyakorlata szerint viszont – erre pél-
da a fenti konyak-ügy is – lehetôség nyílik arra,
hogy vállalatok kereskedelmet korlátozó maga-
tartásait a harmadik államnak beszámítsák,
amennyiben utóbbi elôsegíti, vagy legalább hall-
gatólagosan megtûri a jogsértô gyakorlatot. 

A károkozás szempontjából minden olyan je-
lentôs kár számításba jön,
amelyet a kereskedelmet
gátló akadály elôidéz, vagy
amelynek bekövetkeztével
potenciálisan számolni le-
het. A közösségi termelôket
sújtó kár példának okáért
megnyilvánulhat költsé-
geik növekedésében, az
adott termékre vonatkozó
kivitel vagy behozatal
mennyiségének lényeges
változásában, a hatékony
mûködés lehetetlenné vá-
lásában, a kellô biztonság-
gal betervezett nyereség el-
maradásában, vagy az érin-
tett közösségi ágazatra gya-
korolt egyéb hatásokban. A
kárral való fenyegetettség
(potenciális kár) esetén a
Bizottság azt is megvizsgál-
ja, hogy egyértelmûen elô-
relátható-e: az adott helyzet
ténylegesen károsodássá fejlôdik.

Az intézkedés alkalmazásának további anyagi,
jogi feltétele, hogy a kár és a kereskedelmet gát-
ló akadály között kimutatható legyen az okozati
összefüggés. 

Végül mérlegelni kell azt is, hogy a fellépés a
Közösség érdekében áll-e? Az Európai Bizottság a
Közösség érdekének fennállását általában gazda-
sági szempontokra tekintettel igazolja, a legtöbb
esetben egyszerûen azt a rövid kitételt alkalmaz-
va, hogy a Közösség érdekelt a kereskedelmet gát-
ló akadály által sértett nemzetközi kereskedelmi
szabály – pl. a fenti esetben az eredetvédelem nem-
zetközi normáinak – betartásában. 

Az eljárás menete és intézkedés 
alkalmazása

Az eljárást az Európai Bizottságnál kell kez-
deményezni. Az írásos kérelemben bizonyítékot
kell szolgáltatni a fenti tényállási elemekre, más
szóval a kereskedelmet gátló akadályra, károko-

zó hatásra, okozati összefüggésre (a közösségi
érdekre értelemszerûen nem kell utalni, mert
azt a Bizottság hivatalból vizsgálja). A gyakorlat
szerint a kérelemben nem szükséges ténylege-
sen bizonyítékokat benyújtani, hanem elég csak
ilyen bizonyítékokra utalni, azt valószínûsíteni, a
bizonyítékok beszerzése az érdemi vizsgálati
szakaszban történik. 

A vizsgálati eljárás során a Bizottság a pana-
szos fél kérelmében ren-
delkezésére bocsátott in-
formációkat kiegészíti az
írásban bekért illetve eset-
legesen a szóbeli meghall-
gatás keretében össze-
gyûjtött adatokkal. A vizs-
gálati eljárásban a Bizott-
ság a panaszos fél kérel-
méhez formailag nincs
kötve, így a vizsgálatot ki-
terjesztheti olyan tényállá-
si elemekre is, amelyeket
a kérelem eredetileg nem
érintett. 

A vizsgálat lefolytatásá-
nak befejezését követôen
az Európai Bizottság jelen-
tést készít és azt a Bizott-
ság egy tagjából, valamint
az egyes tagállamok képvi-
selôibôl álló ún. konzultá-
ciós bizottság elé terjeszti.
Amennyiben a tényállási

elemek nem igazolhatók, az eljárást meg kell
szüntetni. További lehetôség, hogy ha az érintett
állam a vizsgálati eljárás nyomán a megfelelônek
minôsülô intézkedéseket megteszi és emiatt nem
szükséges a Közösség fellépése – ahogy ez történt
Brazília esetében –, akkor a Bizottság az eljárást
felfüggeszti. Az eljárás felfüggesztése egyfajta
„guillotinként” lebeg az érintett állam felett,
minthogy meghatározott idôközönként köteles
információt szolgáltatni, ami alapján a Bizottság
ellenôrzi az intézkedések végrehajtását, és ha is-
mét tapasztalna jogsértéseket, az eljárást folytat-
ni lehet.

Mindemellett konkrét kereskedelmi védin-
tézkedés alkalmazására is lehetôség van.
Amennyiben a vizsgálati eljárás eredményekép-
pen megállapítható, hogy a Közösséget a nemzet-
közi kereskedelmi szabályok alapján megilletô
jogok gyakorlásához, a kár vagy a harmadik or-
szágok által bevezetett kereskedelmet gátló aka-
dályok által elôidézett hátrányos kereskedelmi
hatások megszüntetéséhez szükséges fellépni,
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akkor a Közösség megfelelô intézkedésekrôl dönt-
het. Hogy mi tekinthetô „megfelelônek”, az min-
dig a konkrét esetben határozható meg. Számí-
tásba jöhet pl. valamely kereskedelempolitikai
megállapodásból származó engedmény felfüg-
gesztése vagy visszavonása, a fennálló vámok
megemelése, vagy más importteher, mennyiségi
korlátozások bevezetése. 

A védeszköz lehetséges alkalmazása 
a hamisított tokaji bor ügyében

Természetesen jelen írás semmilyen módon
nem kívánja az ukrajnai „áltokaji” ügyének ki-
menetelét prejudikálni, mivel feltételezhetô és
alappal remélhetô, hogy a hazai termelôknek
kárt okozó helyzetre sikerül majd egyszerûbb
módon megnyugtató választ adni. Abban az eset-
ben viszont, ha a tokaji bortermelôk mégsem ta-
lálnának orvoslást panaszaikra, kézenfekvô
megoldásként kezdeményezhetnék az Európai Bi-
zottságnál a fent ismertetett eljárást. 

Az eljárásban az egyes tényállási elemeket
nagy valószínûséggel igazolni lehetne. A tokaji
bort megilletô eredetvédelmi szabályok betartá-
sára ugyanis nemzetközi szinten Ukrajna is köte-
lezettséget vállalt. Habár még nem tagja a Keres-
kedelmi Világszervezetnek, így a TRIPs-egyez-
ményre itt hivatkozni nem lehetne, más irányú
kötelezettségek megállapíthatók lennének. Az EK,
tagállamai és Ukrajna között létrejött partnersé-
gi és együttmûködési megállapodás (kihirdette a
Tanács 98/149/EK/ESZAK/ EURATOM határo-
zat) 50. cikke alapján Ukrajna köteles a szellemi,
ipari és kereskedelmi tulajdonjogok tekintetében
a közösségivel azonos védelmi szintet kialakíta-
ni. A megállapodás melléklete nevesíti is az e te-

rületre vonatkozó azon nemzetközi szerzôdé-
seket, melyeket Ukrajnának végre kell hajtania
(pl. 1883-as ipari tulajdon védelmére létrehozott
ipari tulajdon védelmérôl szóló párizsi uniós
egyezmény stb.). Következésképpen, ha az ukrán
hatóságok nem lépnének fel az eredetvédett to-
kaji bor hamisítóival szemben, a jogszabálysér-
tés – más szóval a kereskedelmet gátló akadály –
igazolható lenne. A kár bizonyítása sem jelenthet-
ne különösebb problémát, a hamisítással foglal-
kozó híradások is a termelôket sújtó óriási anya-
gi és eszmei károkról szóltak. 

Végül utalni lehet arra is, hogy a TBR-eljárás
nem csak azokkal az országokkal szemben lenne
igénybe vehetô, melyekben ténylegesen elôállí-
tották a hamis bort. A fellépés lehetôsége akkor
is fennállna, ha az adott országban a hamisított
terméket „csak” forgalmazzák és a forgalomból
történô kivonást nem sikerül a helyi hatóságok-
nál elérni. 

Mindent összevetve a kereskedelmet gátló
akadályokkal szembeni uniós védeszköz haté-
kony fellépést tesz lehetôvé és elôsegítheti, hogy
az uniós termelôk a külföldi piacokon egyenlô
versenyfeltételek mellett jelenhessenek meg. Az
eljárással kapcsolatos további kérdések átfogó
elemzése magyar nyelven is hozzáférhetô (Of-
fenzív eszköz az Európai Unió kereskedelempo-
litikájában. I–III. Külgazdaság – Jogi Melléklet.
2004/10–12. szám), valamint hasznos gyakorlati
tudnivalók érhetôk el az Európai Bizottság keres-
kedelempolitikáért felelôs biztosának honlapján
is (http://ec.europa.eu/trade/)

Dr. Horváthy Balázs
egyetemi adjunktus

SZE Jog- és Gazdaságtudományi Kar (Gyôr)

Tévútra terelôdô agrárpolitika?
Vészjelzés a francia agrárkamarától!

A „Le Monde” 2007. február 13-i
számában közölt elemzésben a
francia agrárkamara elnöke, a
kereskedelem liberalizációja
jegyében, ez év januárban újra
kezdôdött WTO agrártárgyalá-
sokról nyilatkozva nem keve-
sebbet állít, mint azt, hogy a
megbeszélések tévútra viszik a
világ mezôgazdaságának kér-
dését.

A kialakulófélben lévô új vi-
lágrend távolról sem a megcél-
zott termelôi közösségek, a fejlô-
dô országok érdekeinek érvénye-
sülését segíti. A nevükben megfo-
galmazott igények mások profit-
ját hizlalják és a bûnbakként ki-
kiáltott Európai Unió érdemtele-
nül kerül a szégyenpadra.

Az agrárkamara elnöke sze-
rint a multilaterális tárgyalá-

sok olyan irányt vettek, mely-
bôl csak egy, az igazi tétrôl a fi-
gyelmet elterelô magállapodás
születhet. Itt az ideje annak,
hogy az európai polgárok véle-
ményét kikérjük. Indokolt fel-
tenni a kérdést, hogy az euró-
paiak:

Komolyan gondolják-e azt,
hogy a most megkötendô WTO
Megállapodás valóban a sze-
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gény országok szükségleteinek
kielégítését szolgálja?

Milyen élelmezési modellt
preferál az európai fogyasztó?

Akár hihetô, akár nem, ma a
Föld lakosságának a fele mezô-
gazdasági tevékenységbôl él.
Jóllehet az agrárnépesség zö-
mét a szegény országok családi
gazdaságai adják, éppen ôk
azok, akik egyáltalán nem ré-
szesülhetnek a kereskedelem
liberalizációból származó elô-
nyökbôl, holott rajtuk csattan
az ostor.

Könnyû belátni, hogy a ke-
reskedelem liberalizációja kö-
vetkeztében kilengô árak sérü-
lékennyé teszik a tôkeszegény
és alacsony kockázatviselô ké-
pességû termelôi rétegeket, hi-
szen nem tudják átvészelni az
alacsony árakkal járó periódu-
sokat. Számukra a jövedelem-
szint stabilizálását eredménye-
zô támogatások léte elemi ér-
dek. Csak valamilyen szintû
protekció mellett garantálható
ugyanis az élelmezésbiztonság
ezekben az országokban.

A WTO filozófiájával azon-
ban nem fér össze a jövedelem-
biztonságot eredményezô be-
avatkozás, tiltott kategóriát ké-
pez a piac és termelôt védô álla-
mi beavatkozás, még akkor is,
ha történetesen a 700 milliós 
agrártársadalmat felmutató 
Indiáról van szó. Igaz, India
vissza is utasítja a liberalizáció
bajnokaiként fellépô és abból
hasznot húzó Új-Zélanddal,
vagy az Egyesült Államokkal, 
illetve a Brazíliával való kap-
csolattartást.

A nagy „rászedés” ugyanis
éppen abban van, hogy a Dohai
Fordulót, a fejlôdô országok, ki-
váltképp India nyomására 2001
novemberében, az Arab Öböl
beli Katar fôvárosában, Dohá-
ban „Fejlesztési Forduló”-nak
nevezték el, mikor is a mezô-
gazdasági termelést védô intéz-
kedéseket, jelesül a protekciót

kiáltották ki a szegénység el-
sôdleges okozójának. Senki
sem tagadja a nemzetközi élel-
miszerkereskedelem hatékony-
ságát, a gazdasági növekedés
fontosságát, de egy, a Világbank
által mostanában publikált ta-
nulmány arra is rávilágít, hogy
a Dohai Ciklus haszonélvezôi
között egyetlen, fejlôdésben el-
maradott, szegény ország sin-
csen.

Európa agrármodellrôl alko-
tott képe tiszta. A maga formál-
ta agrárpolitikát, éppen a Do-
hában elfogadott elveket szem
elôtt tartva jelentôsen megre-
formálta. 

Az így kialakult feltételek
még lehetôséget biztosítanak
Európában a termelés diverzifi-
kációja mellett a rendelkezé-
sünkre álló földterület mûve-
lésben tartására, a vidék, a kul-
túrtáj 27 országban való megôr-
zésére. Sôt, mi több, a vádasko-
dások ellenére az Európai Unió
a világ elsô számú élelmiszer-
importôre, és köszönhetôen a
kiterjedt szabadkereskedelmi
típusú, kétoldalú megállapodá-
sainak a fejlôdô országokkal, az
EU a fejlôdô és fejlôdésben el-
maradott országokból származó
élelmiszerimport legnagyobb
felvevôje. A Közösség élelmi-
szer importjának a 70%-a ma
már a piacnyitást favorizáló és a
fejlôdô országokat piacra segí-
teni szándékozó Dohai Forduló
által megcélzott országokból,

azaz a fejlôdô országokból szár-
mazik. Mi ez, ha nem a piaci
nyitottság fokmérôje?

Nem árt felidézni, hogy az
európai polgárok kinyilvánítot-
ták a biztonságos élelmiszerek
iránti igényüket. Erre a szük-
ségletre adott választ az euró-
pai gazdálkodó, amikor az eu-
rópai fogyasztó igényeihez iga-
zodó állatjóléti intézkedéseket
épít be a gazdálkodásába, még
akkor is, ha ez lényeges több-
letköltséggel jár, vagy szigorú
higiéniai normákhoz igazítja a
technológiáját és a gyakorlatát,
és környezetkímélô módon
gazdálkodik. Talán kevesen
tudják, éppen ezért indokolt ki-
hangsúlyozni, hogy ezek a mi-
nôségi standardok a legszigo-
rúbb intézkedések közé tartoz-
nak a világon.

Márpedig egy WTO Megál-
lapodás, amely megkérdôjelezi
az európai modell létjogosult-
ságát, ma még beláthatatlan
következményekkel járhat. Ha
csak arra gondolunk, hogy az
élelmiszervámok akár 60%-ot
is meghaladó módon csökken-
nek, ez számos, elôre nem látha-
tó következményekkel jár az eu-
rópai élelmiszerpiacon. A várha-
tó változásokat nem csak a 11
millió európai termelô sínyli
meg, hanem a jövô a mezôgaz-
daságban és az ún. agrobiz-
niszben munkaalkalmat, vagy
jövedelem kiegészítési lehetô-
séget találó széles rétegek szá-
mára is bizonytalanná válik. 

Utoljára, de nem utolsó sor-
ban vesztese lehet a változások-
nak az élelmiszerbiztonságra
eleddig sokat adó európai fo-
gyasztó is, hiszen ne legyen
kétsége senkinek se azzal kap-
csolatban, hogy az alkalmasint
több ezer kilométerre lévô, ne-
talántán a tengeren túl lévô ter-
melôt ugyanolyan szigorúan le-
het ellenôrizni, az elôírásokat
betartatni, mint Európán belül.

Összeállította: Szabó Jenô
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A 2004–2005. évben nôtt a sertéstermelôk nyere-
sége, így sokuk növelte az állatlétszámot. Ennek
hatására 2006-ban 10%-kal nôtt az össztermelés. 

A megnövekedett készletekbôl viszonylag kis
mennyiséget fedett le a hazai piac, így az értéke-
sítôknek leginkább a külföldi piacokra kellett ha-
gyatkozniuk, úgy mint Belorusszia, Dél-Korea
vagy az EU tagállamai.

Túltelített piac

2006. évben Oroszország és Ukrajna betiltotta
az országukba irányuló lengyel exportot, mely
érzékenyen hatott az ország termelésére. Az ex-
portkiesés hatására nagy mennyiségû áru ma-
radt a hazai piacon, melynek hatására az árak te-
temesen csökkentek.

2006-ban az E-minôsítésû sertés ára Len-
gyelországban átlagosan 1,29 euró/kg volt, mely
a legalacsonyabb ár volt a térségben, az EU át-
lagárak kilónként 1,45 euró körül mozogtak.
A lengyel sertéságazatban kialakult krízis enyhí-
tése érdekében a kormány kéréssel fordult az
Európai Bizottság felé, magántárolási támogatás
és exporttámogatás reményében. A kérvényt
Brüsszel elutasította. 

A lengyel termelôknek nemcsak a sertésárak
10%-os csökkenésével kellett megküzdeniük, a
takarmányárak is felszöktek. Tavaly december-

ben például a takarmányrozs ára 60%-kal emel-
kedett az elôzô évi árakhoz képest. 

Idén az év elsô felére a lengyel agrárközgaz-
dasági kutatók elôrejelzései szerint a sertéshús-
termelés 4%-kal nô az elôzô évhez képest, azon-
ban az év második felében csökkenni fog. Sôt, az
év júliusától a sertésállomány Lengyelországban
10%-kal fogy. A feldolgozóknak viszonylag ala-
csony húsárakkal kell megbarátkozniuk, azon-
ban az év utolsó negyedében az árak 30%-kal
nôni fognak, mivel csökken a termelés. További
csapásként érheti a szektort, hogy a lengyel ser-
téshús-fogyasztás 2007-ben fejenként 0,5 kg-mal
csökken.

2007-ben Lengyelország fokozza sertés kivite-
lét, célpontja leginkább Magyarország. Emellett
növelni kívánja Litvániába és Oroszországba irá-
nyuló exportját is. Egyes elôrejelzések szerint
Lengyelország idén 300 000 tonna húst készül
szállítani az Unió területére, nagyjából ugyanany-
nyit, mint tavaly, emellett az import mennyisége
sem változik, 180 ezer tonna körül lesz.

A múlt évben gyakorlatilag nem történt feldol-
gozásra szánt vágósertés-szállítás Németország
területérôl Lengyelországba, mivel az alacsony
lengyel sertésárak kedvezôtlenné tették a beszál-
lítást.

-p-
Forrás: Agra Food East Europe
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A lengyel sertéshús helyzete

A fôbb prioritások

Olaszország agrár- és élel-
miszer külgazdasági stratégiá-
jában megfogalmazott prioritá-
sok alapvetôen egybeesnek az
élelmiszertermelés belföldre
érvényes legfontosabb elveivel.
Ezek röviden az alábbiak:

Minôségi élelmiszertermelés

Az olasz agrárpolitika egyik
központi eleme a tágabb érte-
lemben vett minôségi termelés
(az egészséges, korszerû táplál-
kozásnak megfelelô, a helyi ha-
gyományok figyelembevételé-
vel készülô, élelmiszerbizton-

sági szempontból kifogástalan
élelmiszerek elôállítása). A mi-
nôségi élelmiszerek termelését és
forgalmazását tekintik a kül-
földrôl (és különösen az EU-n
kívülrôl) érkezô olcsó tömeg-
árukkal szembeni fellépés egyik
legfontosabb eszközének, mivel
azokkal árban nem tudnak ver-
senyezni, sem a belföldi, sem az
exportpiacokon.

EU-s eredetvédelem

Szintén a minôségi termelés
koncepciójához kapcsolódik az
EU eredetvédelmi rendszerében
a PDO, PGI, TSG földrajzi áru-
jelzôs mezôgazdasági termé-
kek és élelmiszerek termelésé-

nek, forgalmazásának és fo-
gyasztásának a promóciója.
Ezen a téren Olaszország ve-
zetô pozícióját nem utolsósor-
ban a rendszer kiépítéséhez és
mûködtetéséhez igénybe vett
hazai és fôleg EU-s forrásoknak
köszönheti. A földrajzi árujelzôs
termékek a hazai piacon a
legfelsô minôségi kategóriát
képezik, s közülük számos (pl.
a Parmiggiano és a Grana saj-
tok, a Pármai sonka, a bivaly
mozzarella stb.) az olasz élel-
miszerexport húzó- illetve ve-
zértermékei is egyben. A borok
eredetvédelmi rendszere még
régebbi, még kiterjedtebb, s ma
már a DOC (és a DOCG) jelzés

Olasz agrár- és élelmiszer marketing
Van mit tanulnunk az olaszoktól
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mind a belföldi, mind az export
piacokon a kiváló minôség
egyik fontos ismérve.

A „Made in Italy” élelmiszerek
promóciója

A Made in Italy kampány, az
olasz termékek belföldi és kül-
földi népszerûsítése, azok fo-
gyasztásának ösztönzése, az
egész olasz gazdaságot áthatja!
Bevezetése az élelmiszerek te-
rületén a különös jelentôséggel
bír, noha értelmezése, alkalma-
zása mind a mai napig vitatott. 

(Részben politikai okokból, a
„nemzeti” jelzô sajátos értelmezé-
se miatt tapasztalható törekvés
például arra is, hogy a „Made in
Italy” feliratot csak azokon a ter-
mékeken lehessen feltüntetni,
amelyek elôállításához kizáró-
lag olasz alapanyagot használ-
tak fel. Ennek alapján a híres
olasz kávék, a Barilla és más
olasz tészták – részben import
durum-búzát használnak – és
sok más termék esetében sem len-
ne megengedett a jelzés haszná-
lata. Az élelmiszeripari termelôk
szövetsége viszont elegendônek
tartja, ha csak a feldolgozás
utolsó fázisa olasz.)

Összességében a kampányt
mégis sikeres, értékelésük sze-
rint mind külföldön, mind belföl-
dön a „Made in Italy” élelmiszer
a kiváló minôség szinonimája.

A fenti prioritásoknak ér-
vényt szerzô politika következ-
ményeként Olaszország agrár-
élelmiszer exportjának túlnyo-
mó részét (77,5%) a nagy há-
nyadú hozzáadott értéket tar-
talmazó feldolgozott, élelmi-
szeripari termékek adják.
Ugyanakkor a mezôgazdasági
termékek (alapanyagok) im-
portja lényegesen meghaladja
azok export volumenét.

A „Made in Italy” kampány
eredményeképpen évrôl évre
növekszik a tipikusan olasz
élelmiszerek kivitele. Az expor-
tot a minôségi, eredetvédett bo-
rok vezetik, ezt követi a száraz-
tészta, a paradicsom konzer-
vek, az olívaolaj, a sütô- és

édesipari termékek, valamint a
sajtok és sonkafélék kivitele.

Olaszország agrár- 
és élelmiszer kivitelének fôbb

irányai
Az olasz mezôgazdasági és

élelmiszer külkereskedelem-
ben az EU 25 országok aránya a
meghatározó, mind a kivitelben
(69%), mind a behozatalban
(71%). Az olasz élelmiszerek
legnagyobb felvevô piaca az
EU-n belül Németország
(21,5%). 

A teljes olasz agrár- és élel-
miszer kivitel 20 569 millió
euró volt 2005-ben, az összes
exporton belül a súlya 7%.
Az olasz agrár- és élelmiszer-
külgazdasági stratégia szem-
pontjából az EU- tagországo-
kon kívül kiemelt piacnak szá-
mít még az USA, Oroszország,
Kína, India és Japán. Ezekben
az országokban nagyszabású,
célzott marketing és promóciós
kampányokkal, rendezvények-
kel népszerûsítik a minôségi
olasz élelmiszereket.

Agrár- (és élelmiszer-) 
marketing szervezet 

Olaszországban

Az olasz mezôgazdasági ter-
mékek és élelmiszerek belföldi
és elsôsorban külföldi promó-
cióját koordináló központi szer-
vezet a BUONITALIA részvénytár-
saság.

Alapító tôkéje 500 000 euró, a
mezôgazdasági minisztériumon
kívül a Buonitalia társtulajdo-
nosai az olasz Külkereskedelmi
Intézet, az ICE (Istituto Com-
mercio Estero), a minisztérium
egyik háttérintézménye, az
ISMEA (Istituto di Servizi Per il
Mercato Agricolo Alimentare,
Mezôgazdasági és Élelmiszer
Piaci Szolgáltató Intézet), vala-
mint a Kamarák Országos Szö-
vetsége, az Uniouncamere
(Unione Italiana delle Camere
di Commercio, Industria, Arti-
gianata e Agricoltura). A nagy
önállósággal rendelkezô tarto-
mányokkal való jobb koordiná-

ciót teremti meg egy 2005 feb-
ruárjában létrejött, az állam és
a tartományok együttmûködé-
sét szabályozó megállapodás.)

A Buonitalia alapvetô felada-
ta az olasz mezôgazdasági ter-
mékek és élelmiszerek megis-
mertetése, népszerûsítése bel-
földön, valamint a világ külön-
bözô részein, az olasz termelô
cégek külföldi megjelenésének és
export tevékenységének elôsegí-
tése, nemzeti márkák külföldi
regisztrációja, nemzetközi vé-
delme. 

A Buonitalia részvénytársa-
ság koordináló szerepet tölt be a
marketing és promóció terüle-
tén tevékenykedô többi szerve-
zet között, rendszerbe foglalva
azok tevékenységét. Ezáltal a
nemzeti agrárpolitika prioritá-
sainak érvényesülését biztosít-
ja, a felesleges átfedések elke-
rülését és az erôforrásoknak a
meghatározott célokra való
koncentrálását segíti elô. Szere-
pének koordinációs jellegébôl
adódóan a szervezet egy nagyon
szûk stábbal (10–15 fô) dolgo-
zik. Olaszországon belül a ka-
marák vidéki irodáira, külföl-
dön pedig az ICE irodahálózatá-
ra és munkatársainak együtt-
mûködésére támaszkodik.

Az olasz Mezôgazdasági,
Élelmiszer- és Erdészeti Politi-
kák Minisztérium saját költség-
vetésén belül a promócióra
2004-ben 47,3 millió euró,
2005-ben pedig 77,1 millió euró
szerepelt. Ezen összegen felül
2005-ben a Buonitalia rész-
vénytársaság további 50 millió
euró felett gazdálkodhatott. A
központi promóciós forrásokon
felül egyrészt a tartományok a
saját költségvetésükben is sze-
repeltetnek komoly összegeket,
másrészt a promóciós témában
az egyes projektek EU- társfi-
nanszírozása is növelik a mar-
keting és promóciós célokra
rendelkezésre álló kereteket.

Kálmán Zoltán
mezôgazdaság attasé,

állandó FAO képviselô



Vidékfejlesztés

Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (a
továbbiakban: Program), amely a 2007–2013-as
idôszakra vonatkozik, az Európai Mezôgazdasági
Vidékfejlesztési Alapból nyújtott vidékfejlesztési
támogatásokról szóló 1698/2005/EK Tanácsi
Rendelet alapján készült. A Program az ország
teljes területét lefedi, azaz mind a 7 adminisztra-
tív régiót magában foglalja.

A Program az ezt megelôzôen elkészített Stra-
tégiai Terv részletesebb változata, amely intéz-
kedés-szinten tartalmazza a 2007 és 2013 közötti
fejlesztési idôszak agráriumra és vidékfejlesztés-
re vonatkozó prioritásait. Az intézkedések egy ré-
sze földrajzi szempontból lehatárolt a különbözô
természeti jellemzôk figyelembevételével (Ked-
vezôtlen Adottságú Területek, Natura 2000 terü-
letek), vagy a vidéki területek eltérô fejlettségi
szintjére és népsûrûségére való tekintettel (a III.
Tengely Intézkedései). Figyelembe véve a ma-
gyar agrárium és a vidék adottságait, illetve je-
lenlegi helyzetét, a Program négy tengely (intéz-
kedéscsoport) mentén fejti ki azokat az intézke-
déseket, melyek segítségével lehetôség nyílik a
rendelkezésre álló forrásból támogatás lehívásá-
ra. Ezen intézkedéscsoportok a következôk: 

I. Intézkedéscsoport: A mezôgazdasági és erdé-
szeti ágazat versenyképességének növelése; 

II. Intézkedéscsoport: A környezet és a vidék fej-
lesztése; 

III. Intézkedéscsoport: A vidéki élet minôsége és a
vidéki gazdaság diverzifikálása; 

IV. Intézkedéscsoport: LEADER program.

Az I. Intézkedéscsoport intézkedései a termelés
további modernizálását szolgálják úgy, hogy a
gazdálkodókat strukturális változásokra is ösztö-
nözik, és elsôsorban minôségjavulást eredmé-
nyeznek. Jelen dokumentum a modernizációt az
intézkedések harmonizálásával komplexen ke-
zeli a jól meghatározott gyenge pontok ellensú-
lyozása, illetve az erôsségek kihasználása érde-
kében. A komplexitás jegyében a mezô- és
erdôgazdálkodás technikai (technológiai) fej-
lesztéséhez a humán erôforrások javítását szol-
gáló beavatkozások is kapcsolódnak (képzés, tá-
jékoztatás, fiatal gazdálkodók segítése, koren-
gedményes nyugdíjazás), amelyek magukban
foglalnak egy – a gazdálkodókat segítô – korsze-
rûsített és kibôvített tanácsadási rendszert. Ezen
beavatkozások támogatják a gazdák összefogását

(termelôi csoportok) annak érdekében, hogy pia-
ci pozíciójuk erôsödjön. A gazdaságilag még nem
életképes gazdáknak esélyt kínál a megerôsö-
désre, illetve termelési szerkezetük megváltozta-
tására (részben önellátók támogatása). A techno-
lógiai modernizációban elôtérbe kerülnek az
innovatív fejlesztések, a mezôgazdasági és erdé-
szeti termékek minôségét javító, értéknövelését
célzó fejlesztések, az infrastruktúra fejlesztése, a
közösségi elôírásoknak való megfelelés, a mezô-
gazdasági és élelmiszer-feldolgozási szektorban
az innovatív fejlesztések, valamint az élelmiszer-
minôségi rendszerekhez való kapcsolódás. Az in-
tézkedések a gabonafelesleg levezetését a bio-
energia termelés ösztönzésével (bioetanol) és az
állattenyésztésben a modernizáció lehetôségének
megteremtésével segítik. Az elmondottak követ-
keztében a mezô- és erdôgazdaság a bioenergia-
termelésben nagyobb szerepet vállalhat. A bio-
etanol termelésen túl az ültetvényerdô, a nem fás
szárú növények energianyerési célú termesztése,
a biogáz-termelés is ösztönzött tevékenység lesz. 

A racionálisabb földhasználathoz és a környe-
zet megóvásához kapcsolódó intézkedések a II. In-
tézkedéscsoport köré csoportosulnak, és lényegé-
ben két alrendszert alkotnak. 

Az elsôbe azok az intézkedések tartoznak, me-
lyek a gazdáknak a környezettel és állatok tartá-
sával kapcsolatos vállalásaik többletterhét, illetve
az elmaradt hozamokat kompenzálják. Kompen-
záció jellegû támogatásokkal továbbvihetôvé vál-
nak a sikeres agrárkörnyezeti programok,
ugyanakkor a támogatási körbe 2007-tôl kez-
dôdôen bevonásra kerül a Natura 2000 területek
jelentôs része is. Ezek az intézkedések a gazdá-
kat arra ösztönözik, hogy mérsékeljék a mezô-
gazdasági eredetû környezetterhelést, megôriz-
zék, segítsék a biodiverzitás növekedését, az
élôvizek védelmét. Számos ôshonos háziállat tar-
tása gazdasági megfontolásból nem érdeke a
gazdálkodóknak, viszont ezek értékes génállo-
mányt jelentenek, és akár nemesítési céllal is fel-
használhatók. Megtartásuk (megôrzésük) érde-
kében támogatásban részesülnek azon gazdálko-
dók, akik vállalják ezeknek a haszonállatoknak a
tartását. A Kedvezôtlen Adottságú Területek tá-
mogatásának fontos szerepe van abban, hogy az
extenzív mezôgazdálkodás fennmaradjon, elôse-
gítve a tájvédelmet, a foglalkoztatást. Ennek az
intézkedéscsoportnak a másik alrendszerét a föld-
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használattal kapcsolatos intézkedések alkotják. A
földhasználat megváltoztatása hatékonysági
megfontolásból kiemelt jelentôségû (a mezôgaz-
dasági termelés eredményességének javítását
szolgálja, amennyiben a leggyengébb adottságú
mezôgazdasági területeken visszaszorul a mezô-
gazdasági hasznosítás, és ezeket a területeket
erdôsítjük), ugyanakkor a biodiverzitás fenntar-
tása szempontjából sem elhanyagolható (nem
mezôgazdasági területek erdôsítése, agrár-erdé-
szeti rendszerek).

A III. Intézkedéscsoport intézkedései a vidéki
térségekben élô emberek megélhetési lehetôségei-
nek és életminôségének javítását szolgálják, elsô-
sorban a munkahelyek megteremtését és meg-
tartását eredményezô jövedelemtermelô beruhá-
zások ösztönzése révén, amelyek az intézkedés-
csoport súlyponti részét képezik. A program le-
hetôséget teremt a vidéki vállalkozások komplex
fejlesztésére, beleértve a technikai fejlesztést, a
képzés és szaktanácsadás igénybevételét és a
minôségi szabványoknak való megfelelés bizto-
sítását. Ösztönzi az új vállalkozások létrehozását,
az elôállított termékek és szolgáltatások minôsé-
gének és hozzáadott értékének növelését, vala-
mint a vállalkozói integrációk kialakítását. Az
életminôség javulását a vidéki térségekben elsô-
sorban a hiányzó szolgáltatásokhoz való hozzáfé-
rés javítása szolgálja, amely a költséghatékony-

ság elvét követve integrált közösségi szolgáltató
terekben, a helyi szükségletekhez igazodó meg-
oldásokra alapozva valósul meg. A kulturális és
rekreációs lehetôségek bôvítése, a vidék örök-
ségkincsének megôrzése és fenntartható haszno-
sítása nemcsak a falusi- és agroturizmus alapja,
de a vidéken élôk életminôségének nélkülözhe-
tetlen feltétele is. Ezeknek a fejlesztéseknek a
megalapozottságát, térségi beágyazottságát és
integrált keretbe foglalását segítik a készség- és
kapacitásfejlesztés eredményeképpen kialakuló,
a köz- és magánszféra képviselôibôl álló együtt-
mûködések (Helyi Vidékfejlesztési Közösségek)
által elkészített helyi fejlesztési stratégiák.
Mindezek intézményi keretét az ország teljes te-
rületét lefedô, kistérségi szinten mûködô Helyi
Vidékfejlesztési Irodák hálózata szolgálja.

A IV. Intézkedéscsoport hozzájárul mind az I, II,
de különösen a III. intézkedéscsoport céljainak meg-
valósításához a helyi akciócsoportok által lefedett
területeken, a LEADER elvei alapján. A Program
ösztönzi a korábbi idôszakhoz képest nagyobb he-
lyi akciócsoportok megalakulását. A potenciális
akciócsoportok elôkészítése a Készségfejlesztés és
tájékoztatás intézkedés keretében valósul meg. A
megalakuló akciócsoportok várható száma 70,
amely a vidéki lakosság több mint 1/3-át érinti.

Szováti Márk Szabolcs
FVM
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Az Európai Tanács márciusban
kerekasztal-tárgyalást tartott
azzal a bizottsági javaslattal
kapcsolatban, mely a jelenlegi
21 közös piaci szervezetet
(CMO) egyetlen CMO-ra egy-
szerûsítené. A fô kérdés az volt,
hogy az elkövetkezendô ágaza-
ti reformok tükrében mi legyen
a zöldség-gyümölcs és a bor
ágazat sorsa. A tárgyalások so-
rán kiderült: minden résztvevô
egyetért abban, hogy hosszú
távon integrálni kell a két ága-
zatot az összevont agrárrend-
tartásba, azonban több tagor-
szág, köztük hazánk képvisele-
te is megjegyezte, hogy jobb-
nak látná, ha az EU várna ad-
dig, míg az ágazati reformok

lezajlanak. Ez fôleg a bor ága-
zatban lenne fontos, ahol a hi-
vatalos bizottsági javaslatok
csak a júniusi tanácsülések
után látnának napvilágot, ami-
korra a német elnökség várha-
tóan már lezárná a CMO-k
ügyét.

A kerekasztal másik napi-
rendje szerint egyes hatáskö-
rök átkerülnének a Tanácstól a
Bizottsághoz. Ezzel kapcsolat-
ban a miniszterek többsége úgy
gondolta, hogy minden egyes
témakörnél külön kell mérle-
gelni, hogy az „kire tartozik”.
Többen jelezték, hogy a jórészt
politikai természetû ügyeknek
a Tanács hatáskörében kell
maradniuk, mint az interven-
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ciós minôség kritériuma vagy
az árak, míg az általánosabb
jellegû, és a sürgetôbb kérdé-
sekben a Bizottság lenne mérv-
adó.

A tanácsülés harmadik na-
pirendje arról szólt, hogy bi-
zottsági javaslatra el kellene
törölni a sertéshúsra vonatko-
zó intervenciót, mivel azt több
mint 30 éve nem alkalmazta az
EU. A tagországok többsége
azonban fenn akarja tartani ezt
a piaci intézkedést, mivel nem
az egyszerûsítésrôl, mint in-
kább egy politikai döntésrôl
szól. Horst Seehofer elnök
megerôsítette, hogy a CMO
egyszerûsítésével kapcsolatos
technikai munkának minél
elôbb végére akar jutni, hogy
ez év júniusában politikai dön-
tés megszülethessen.

Kereskedelmi háromszög

Az uniós biodízel-termelôk
igazságtalan versenyhátrány-
ban vannak a támogatott ame-
rikai és argentin importtal
szemben, tájékoztatta Peter
Mandelsont, az EU kereskedel-
mi biztosát az Európai Biodízel
Tanács. A Tanács állítása sze-
rint az amerikai termelôk olyan
keveréket gyártanak, mely
99,9% biodízelt és csak egy
csöppnyi normál dízelolajat
tartalmaz. Mindezt azért, hogy
megfeleljenek hazájuk támoga-
tási rendszerének (1 dollár 3,8
literenként), és így exportálják
a keveréket az EU-ba. Az ame-
rikaiak „ügyeskedése” egy
olyan háromszögû kereskede-
lem eredménye, ahol harmadik
országok (úgy mint Malajzia
vagy Brazília) biodízelt szállít
az USÁ-ba, melyet aztán beke-
vernek és tovább küldenek Eu-
rópába. Ez év januárjában kb.
30 000 tonna B99-es biodízel ér-
kezett az Unióba, melyet tiszta
biodízelként értékesítettek. Az
Európai Biodízel Tanács elôre-

jelzései szerint 2007 végére az
amerikai biodízel import elér-
heti a fél millió tonnát. A Ta-
nácshoz tartozó cégeknek nagy
versennyel kell szembe néz-
niük, amelyet a tiszta bio-
dízelként kínált B99-es keverék
jelent, néhány esetben 100–150
euró/t áron.

Tovább egyszerûsítve

A Bizottság egyszerûsítésre
vonatkozó elképzelései a tej
ágazatban is megjelentek. Az
ún. ’mini milk’ csomag szerint
a támogatást nem a zsírtarta-
lom alapján kapnák a termelôk,
hanem az iskolatej program
alatt futna, így egy egységes tá-
mogatási ráta alakulna ki az
eddigi helyett, amelynek mér-
téke nem a zsírtartalom ará-
nyában alakulna. Több minisz-
ter is kifogásolta a támogatás és
a tej zsírtartalma közötti össze-
függést, amit azzal magyaráz-
tak, hogy az iskolák azon fára-
doznak, hogy csökkentsék a
gyermekek körében a bevitt
zsír mennyiségét. Ezt az érvet
azonban mások azzal támadták
meg, hogy egy hasonló változ-
tatással az EU lassan a vizet tá-
mogatná. Emellett, ha az EU
nem a zsírtartalom alapján tá-
mogatná a termelôt, akkor a
minél kisebb zsírtartalmú tej
leadása lenne a cél. Az új el-
képzelések ellen az is szól még,
hogy a gyermekek nem az isko-
lában elfogyasztott 2 dl, magas
zsírtartalmú tejtôl híznak meg,
hanem az egészségtelen, ma-
gas szénhidrát-tartalmú ételek,
üdítôitalok, édességek fogyasz-
tásától. 

Az iskolatej-programnak
van még egy szociális oldala is.
Elképzelhetô, hogy sok gyerek-
nek az a napi 2–2,5 dl tej dél-
utánig ki kell, hogy tartson, míg
étkezni tud. Így nem lenne cél-
szerû sovány tejjel itatni a nö-
vekedésben lévôket.

Szamóca Kínából

A Bizottság javaslatot nyújtott
be a Tanács részére, miszerint
az EU-nak a dömpingellenes vá-
mok helyett be kellene vezetni a
minimum import árat a Kínából
érkezô fagyasztott szamócaim-
portra. Bár az importár keve-
sebb, mint a tavaly októberben
megállapított, elôre jelzett döm-
pingellenes vám értéke, – rész-
ben Lengyelország politikai nyo-
mására – nincs elég indok a régi
rendszer fenntartására. Így a
13%-nál alacsonyabb cukortar-
talommal rendelkezô szamóca
javasolt importára 496,8 euró
tonnánként, a 13% cukortarta-
lom feletti gyümölcsé 563,3
euró, míg a hozzáadott cukor
nélkül beérkezô eper (legna-
gyobb kategória) minimum im-
port ára 598 euró.

5 GM-mel kevesebb

Öt, az EU-ban jelenleg enge-
délyezett genetikailag módosí-
tott szervezet kerül visszavonás-
ra a piacról, miután az érintett
cégek úgy döntöttek, nem
hosszabbítják meg engedélyei-
ket. A szóban forgó GM növények
2 kukoricafajta (GA21xMON810
valamint Bt176) és 3 repcefajta
(Ms1xRf1, Ms1xRf2, Topas 19/2),
melyek április 18-tól nem engedé-
lyezett növények az Európai
Unióban. Bár a Bizottságnak el-
juttatott információk szerint
nem maradt a piacon a fent em-
lített fajtákból, a következô 5 év-
ben még megengedett a max.
0,9%-os jelenlét az élelmisze-
rekben és a takarmányokban. A
genetikailag módosított élelmi-
szerekrôl és takarmányokról
szóló rendelet szerint azoknak
a cégek, melyek a fenti alap-
anyagból gyártott terméket áp-
rilis 18. után is forgalmazni kí-
vánják, a Bizottságnak írásos
kérvényt kell küldeniük.

Prokai Dorina
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Mit gondol Andris Piebalgs?
Már a biztosi pozíciója elfoglalásakor hatá-

rozott elképzelései voltak ez európai energia-
politikát illetôen, miszerint mindenképpen
hangsúlyozni kell az energiatermelés környe-
zetre gyakorolt hatásait. A Bizottság egy integ-
rált energia- és klímaváltozási csomagot java-
sol annak érdekében, hogy a 21. században
csökkenjen a károsanyag-kibocsátás. Az új ja-
vaslat a klímaváltozás elleni harcra és az EU
energiabiztonságára és a versenyképesség nö-
velésére irányul. Piebalgs szerint egy megfe-
lelô energiapolitika megalkotása esetén Euró-
pa által a világ egy új ipari forradalom részesé-
vé válhat, melyben a gazdaság a lehetô legki-
sebb mennyiségben használ fel szenet ener-
giatermelés céljából. A biztos szerint egy mû-
ködô belsô piac létrehozása, a tiszta és haté-
kony, részben megújuló forrásokból származó
energia termelésének elôsegítése valamint
ezen a területen végzett kutatások, fejlesztések
fogják meghatározni Európa helyzetét, hogy
élen járunk-e a környezettudatos energiater-
melésben, vagy mások után kullogunk.

Az egész világnak, de Európának is jelentôs
nehézségekkel kell megküzdenie a klímaválto-
zás terén. Kutatók szerint több mint 50% esély
van rá, hogy az évszázad folyamán 5°C-kal

emelkedjen a Föld hômérséklete. Elôrejelzé-
sek szerint az energia- és közlekedéspolitikák
mai állása nyomán nemhogy csökkenne, de
2030-ra 5%-kal nô a károsanyag-kibocsátás. Az
EU energiaimport-függôsége 2030-ra 15%-ot
fog növekedni, a jelenlegi 50%-ról 65%-ra.

A Bizottság fenntartja, hogy Európa a meg-
újuló energiák tekintetében a világ éllovasa. Ezt
azzal a javaslatával kívánja erôsíteni, hogy az
összes energiatermelésének 20%-át a meg-
újuló energiaforrásból származó energia tegye
ki, mindezt 2020-ig kívánja megvalósítani. Ez
mind az elektromos áram, a bioüzemanyagok
és a hûtés-fûtés területén lényeges növekedést
igényel. A fent említett 20% mellett az üzem-
anyagok területén a bioüzemanyag részará-
nyát 10%-ra kívánja emelni az EU.

A minél nagyobb mértékû természetes
anyag felhasználása mellett szükség van arra
is, hogy azokat a lehetô legkisebb költséggel
állítsuk elô. Ezért az EU a következô hét évben
megkétszerezi az energiakutatásra szánt éves
költségvetését.

Az energiapolitika tekintetében mindenkép-
pen gyors és határozott lépésekre van szükség,
konkrét szabályozással, hogy Földünk és a ter-
mészet végre fellélegezhessen.                   P.D.

Forrás: www.europa.eu

1957-ben született a lettországi Valmiera városában. Házas, három
gyermeke van. Folyékonyan beszél angolul, németül, franciául és oro-
szul, alapfokon pedig észtül. Az Economist magazin 2007 januárjában
az év eurokratájának nevezte, a lap véleménye szerint Piebalgs mind
technikailag, mind politikailag érti a feladatát, és még a legnagyobb eu-
rópai országokban is kiválóan lobbizik. 

1980: fizika szakos tanári diplomát szerez a Lett Egyetemen. 
1980-1988: Valmiera 1. számú gimnáziumában tanár majd igazgató.
1988-1990: Lettország oktatásügyi minisztériumának osztályvezetôje
1990-1993: Lettország oktatásügyi minisztere
1993-1994: parlamenti képviselô, a költségvetési és pénzügyi bizottság elnöke
1994-1995: Lettország pénzügyminisztere
1995-1997: az ország észtországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövete
1998-2003: Lettország rendkívüli és meghatalmazott nagykövete az Európai Unióban, jelentôs

szerepet tölt be a csatlakozási tárgyalások menetében 
2003-2004: helyettes államtitkár a külügyminisztériumban
2004: az elsô lett uniós biztos, Sandra Kalniete kabinetfônöke. Kalniete Fischler biztossal a

mezôgazdaság és a halászat területén dolgozik
2004-tôl az Európai Bizottság tagja

AAAA nnnn dddd rrrr iiii ssss     PPPP iiii eeee bbbb aaaa llll gggg ssss
Az Európai Unió energiaügyekért felelôs biztosa
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Az Ôrségrôl hazánk legnyugatibb részének jel-
legzetesen dimbes-dombos, patakvölgyekkel
szabdalt vidéke jut eszünkbe, ahol lombos- és
fenyôerdôk, üdezöld kaszálók, láprétek, kristály-
tiszta vizû források és patakok váltják egymást.
Ezt az elbûvölô szépségû, természeti értékekben
gazdag tájat lakói a természettel harmóniában,
értékeinek gazdagításával alakították mai képé-
re. Napjainkban felbecsülhetetlen értékûek a
változatlan formában megôrzött népi hagyomá-
nyok és szokások, az a mindmáig zárt világ, mely
híven tükrözi az ember és a természet harmoni-
kus kapcsolatát.

A 2002-ben létrehozott, 43934 hektár területû
Ôrségi Nemzeti Park tulajdonképpen két tájegy-
séget foglal magába: az ôrséget, illetve a tôle
nyugatra fekvô fôként vendek (szlovénok) lakta
Vendvidéket. A Zala (itteni tájszólás szerint
Szala) folyó forrásvidékén és a Kerka középsô
völgyszakaszán elhelyezkedô 44 települést
felölelô terület központja Ôriszentpéter, az
„Ôrség fôvárosa”. A nyolc szerbôl álló település
Vas megye egyik legérdekesebb jellegzetessége.

Gyepûvédô székelyek és besenyôk

A táj különleges hangulatát fokozza, hogy em-
beremlékezet óta határôrvidék. Elôbb a kelták,
majd a rómaiak telepedtek itt meg. A 10–11. szá-
zadban besenyôk és székelyek védték a gyepût, a
Magyar Királyság nyugati határát. A gyepûvidé-
ken elsôrendû szempont volt a jól védhetô lakó-
helyek létrehozása, ezért általában a domb-
tetôkre építkeztek, így jöttek létre a szeres tele-
pülések, amelyek alapmintázata máig fennma-
radt. A házakat úgy alakították ki, hogy támadás
esetén védelmül szolgálhasson. Így jött létre az
ún. „kerített ház”, ahol a ház és a gazdasági épü-
letek mintegy „erôdítményként” fogják körbe az
udvart. A házak mellett gyakran kis tavat, ún.
„tókát” találunk, amely a dombtetôn élôk víz-
szükségletét látta el. Ma Szalafôn, a Pityerszeri
Falumúzeumban található a leghíresebb, épség-
ben megmaradt szeres településforma, ahol töb-
bek között megtekinthetjük az emeletes kástut
is, mely az országban csak itt található. Hasonló
szereket láthatunk még Nagy- és Kisrákoson,
Szaknyéren, Kercaszomoron, Ispánkon, Bajánse-
nyén, illetve ôriszentpéteren is. Késôbb, a tégla-
építkezés elterjedésével alakult ki a lerövidült

tornácú, ún. „kódisállásos” épületforma, melyre
szintén számos, igen szép példa akad. Hasonló-
képpen az ôrségi népi építészet jellegzetes ele-
mei közé tartoznak a „szoknyás” fa haranglábak
is. Legszebb közülük a pankaszi, zsuppal fedett,
szoknyás harangláb (1755), valamint a gödörhá-
zi fazsindelyes, illetve a kercaszomori boronafa-
lú harangláb. Különlegesek a református temetô
kopjafái (Velemér, Gödörháza) is. 

A történelmi ôrségben kôvárak helyett erôd-
szerû templomokat építettek. Ilyen jellegzetes
Árpád-kori erôdtemplomokat láthatunk ôriszent-
péteren, Veleméren, Szôcén és Hegyhátszentja-
kabon. A honfoglaláskori alapítású Veleméren
található templom legrégebbi mûemlékeink
egyike, melynek falfreskóit Aquila János rad-
kersburgi festô készítette. Az ôrséggel szemben a
Vendvidékre az ún. szórvány településszerkezet
jellemzô, melynek legszebb példái Kétvölgy, Or-
falu, Apátistvánfalva.

Sokszínû gazdálkodás

A sajátos természeti adottságok megmutat-
koznak a mezôgazdasági mûvelés jellegzetessé-
geiben is, a tájat bakhátas szántók, rétek, le-
gelôk, valamint erdôfoltok mozaikja alkotja. A
gyenge termôképességû talaj következtében a vi-
dék mezôgazdasága már a korai idôktôl kezdve
sok lábon állt, az erdô, rét és legelôgazdálkodás
egyaránt fontos szerepet játszott. Az itt élô embe-
rek mindig leleményesek voltak, a természeti
forrásokat igyekeztek minél változatosabb for-
mában felhasználni. A gabonatermesztésre ke-
véssé alkalmas talajon az itt élôk egyrészt hajdi-
nát termeltek, amelybôl kását készítettek, illetve
kölest és lent termesztettek. A töktermesztés
szintén hagyományos e vidéken. A régi, hagyo-
mányos olajütôket ma is használják, a frissen
sajtolt tökmagolajat a helyszínen meg is vásárol-
hatjuk. 

Elsôsorban a magyar tarka szarvasmarhát
tartják, amely kettôs hasznosítású: kitûnô a húsa
de jól is tejel. Elterjedt a méhészkedés is. Nap-
jainkban a megváltozott körülmények között az
élniakarás, megújulás számtalan jelét tapasztal-
hatja az erre utazó. Az erdô- és rétgazdálkodás
mellett fontos kitörési pont a falusi turizmus, a
vendéglátás, a különbözô háziiparok, mint a faze-
kasság, valamint a dísznövénykertészet. Az öko-

Menjünk az Ôrségbe!
Ahol az ember ma is harmóniában él a természettel



Falusi Turizmus

lógiai gazdálkodás különbözô formái szintén gyö-
keret vertek az ôrségben. Különféle ízesítésû, há-
zi készítésû tehén- és kecskesajtot, túrót vásárol-
hatunk a termelôktôl, akik szívesen körbe is ve-
zetnek a gazdálkodásban, miközben megismer-
kedhetünk a kisüzemi gazdálkodás fortélyaival.

A népi mesterségek közül nagy múltra tekint
vissza a rómaiak által meghonosított fazekasság,
melynek kiváló minôségû alapanyaga, az agyag
helyben található. A fazekasság központja Magyar-
szombatfa-Gödörháza, ahol a mai napig gyakorol-
ják a mesterséget, történetével a Fazekas Mú-
zeumban ismerkedhetünk meg. A másik különle-
gesség a kópic-kötés hagyománya, melynek során
rozsszalmából és mo-
gyorófa-háncsból jel-
legzetes alakú ter-
ménytároló edényeket
készítenek. Ezeken kí-
vül kosárfonással, fa-
faragással is foglal-
koznak. Az Ôrségi fal-
vak lakói mindmáig
megôrizték a hagyo-
mányaikat, népmûvé-
szetükben számos
székely vonás lelhetô
fel.

A hazánkban
egyedülálló tájképi
adottságokkal ren-
delkezô terület ter-
mészeti értékekben
rendkívül gazdag. A síkság és a hegyek találkozá-
si pontján számos különleges növénytársulás
alakult ki, melyek sok ritka növény- és állatfaj-
nak adnak otthont. Az Ôrségben a Nyugat-Du-
nántúl növényvilága, a nedves rétek és erdôk
jellemzôk, a Vendvidék ezzel szemben már igazi
Alpokalja, a magashegységek jellegzetes növé-
nyeivel és állataival. Az ôrség nemcsak nagy ki-
terjedésû összefüggô bükköseirôl és fenyveseirôl
híres. Több száz forrás és több tucat kisebb-na-
gyobb patak található itt, melyek környezetében
lápok, láprétek alakultak ki. A magassásos mo-
csárrétek, láprétek ritka növényei a kosborok.
Védett fajok a szibériai nôszirom, a csillagos nár-
cisz, a gyapjúsás és a sárgaliliom, hogy csak né-
hányat említsünk. Igazi szenzációt jelentenek a
tôzegmohás rétek és dagadólápok, melyek a jég-
korszak utáni hûvös klíma maradványai. Leghí-
resebbek a Szôce-patak mentén található szôcei
láprét, a Szala, a Hársas- és a Gvajka-patak vízfo-
lyásait kísérô tôzegesek. A Fekete-tó, nevével el-
lentétben, szigorúan védett tôzegmohaláp. Csa-

padékos, hûvös klímája következtében az ôrség
hazánk gombákban egyik leggazdagabb vidéke.

Szerek és porták fesztiválja

A természeti és kulturális értékeit egyaránt
mindmáig ôrzô Ôrségi táj a természet szerelme-
seinek, a történelmi mûemlékek és a népi hagyo-
mányok iránt érdeklôdôknek, illetve a csendre,
kikapcsolódásra, aktív pihenésre vágyóknak
egyaránt felejthetetlen élményt nyújt.

Az ôrségi hagyományokkal sokszínû kulturá-
lis rendezvények keretében ismerkedhetünk

meg. Különleges han-
gulatú és minden ko-
rosztály számára ér-
dekes programokat
kínál a minden év au-
gusztusában megren-
dezésre kerülô Szerek
és porták fesztiválja,
de érdemes ellátogat-
nunk az októberben
megrendezett tökfesz-
tiválra is.

A Nemzeti Park
szintén számos prog-
rammal várja az ide
látogatókat. Területé-
nek nagy része sza-
badon látogatható,

azonban egyes részei
fokozottan védettek (3104 hektár), ahová csak
külön engedéllyel, illetve egyáltalán nem léphe-
tünk be. A Nemzeti Park szálláshelyeket is kínál
a turistáknak, érdeklôdni az ôriszentpéteri Har-
matfû Természetvédelmi Központban lehet.
Ugyanitt természetismereti és nyári táborokat,
rendezvényeket és konferenciákat is szerveznek.
A sportolásra vágyóknak kerékpár-kölcsönzésre
is lehetôsége van. Nyáron a csodaszép környe-
zetben fekvô természetes tavakban frissülhetünk
fel.

A sokféle látnivaló mellett szólni kell a gyo-
mor örömérôl, a különleges ételekrôl. Ha erre já-
runk, nem szabad kihagynunk a jellegzetes ôrsé-
gi népi ételeket sem, mint a hajdinakása róka-
gombával, a tökmagolajos krumplisaláta, a vasi
pecsenye dödöllével vagy a tökös-mákos rétes, me-
lyeket a számtalan hagyományos népi építészeti
stílusban épített hangulatos, ugyanakkor modern
infrastruktúrával ellátott vendégfogadók egyiké-
ben költhetünk el.

Papp Mónika
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Az ôriszentpéteri templomot 1550 táján
erôdítménnyé alakították. 

Ôriszentpéter az Ôrség központja

Nagyrákosi vendégfogadó és étterem

Tájba illô 
a nagyrákosi vasúti völgyhíd

Egész évben látogatható a veleméri templom,
amelyet Aquila János 1377 körül 
festett freskói tesznek világhírûvé

A természeti és kulturális érté-
keit egyaránt mindmáig ôrzô
ôrségi táj a természet szerelme-
seinek, a történelmi mûemlékek
és a népi hagyományok iránt
érdeklôdôknek, illetve a csendre,
kikapcsolódásra, aktív pihenésre
vágyóknak egyaránt felejthetet-
len élményt nyújt.

Az ôrségi hagyományokkal
sokszínû kulturális rendezvé-
nyek keretében ismerkedhetünk
meg. (Riport a 18. oldalon.)

Képek és szöveg: 
Papp Mónika

Bajánsenyén a XIX. század második felében fellendült a mezô- 
és erdôgazdálkodás. Képünkön többek között régi prés látható



Ma is virágzik a fazekas mesterség Magyarszombatfán, 
melynek hagyománya apáról fiúra száll

Szentgyörgyvölgyi rétek Felsôszenterzsébet határában

Jól prosperáló dísznövénykertészet Nagyrákoson Kercaszomori harangláb

Jellegzetes ôrségi gyümölcsöskert Múzeum és fazekasház Magyarszombatfán



Dél-Alföldi utakon

Az Alföldi Kéktúra egyik, kifejezetten gátakon futó része Szarvast
és Mezôtúrt érintve, a Körös-Maros Nemzeti Park mellett halad.
Ezt a közel száz kilométeres szakaszt szeretnénk az alábbi ké-

pekkel bemutatni.
A Berettyó-Körös-vidék az Alföld nagy víz- és üledékgyûjtôje volt,

mocsaras, lápos terület köszönhetôen a folyóvizek szabad vándorlásá-
nak és az idôszakos vagy állandó vízborításnak. Az elmúlt két évszázad-
ban azonban a folyószabályozások, lecsapolások után megváltozott a
táj, ma a Békés és a Jász-Nagykun-Szolnok megyék határán elterülô tá-
jat a szabályozott folyókat követô holtág- és tórendszer mellett az em-
ber által épített gátak, töltések, csatornák jellemzik. A közbülsô sík te-
rületek legnagyobb részét szántóföldi termelésbe vonták, elôbb tanya-
si, utóbb nagyüzemi gazdálkodási rendszerben. (Cikk a 24. oldalon.) A szarvasi történeti emlékpark védett terület

A csatornák élôvilága gazdag. 
Itt egy mocsári béka próbál megbújni 

a fûben

Egy kis gôte a Hortobágy-Berettyó gátján

A Hortobágy-Berettyó partján, 
a Pásztózug mentén

Kubikgödrök a Körös mentén

Holtág a Körös mentén

A Hortobágy-Berettyó partja mentén 
bejutunk Mezôtúrra



Körös menti holtágnál szállítható 
méhkaptárak

Múzeumtanya a békési pusztában

Jeget hozó vihar készülôdött
a Hortobágy-Berettyó mentén

A Körös-Maros Nemzeti Park 
igazgatóságának épülete egykor 

a Csákyak kastélya volt

A mesterségesen létrehozott csatornahálózat fontos öntözôvíz-bázisa a vidék mezôgazdaságának. A me-
leg, száraz éghajlatú terület vízháztartási mérlege erôsen ingadozik, a szántókat belvizek veszélyezte-
tik, a közepesen termékeny talaj nehezen mûvelhetô. 

A Körös-Maros Nemzeti Park 13 mozaikosan elhelyezkedô egységbôl áll, teljes területe 51 125 ha, amely-
nek nyolcad része fokozottan védett. A nemzeti park feladata az ôsmocsarak maradványainak, a löszgyepek,
erdôssztyeppek, holtágak és szikesek természeti értékeinek, élôvilágának megôrzése. http://www.kmnp.hu/

KV

Mezôtúr a Hortobágy-Berettyó partjáról

A Hármas-Körösön átívelô vasúti híd 
Halászlaknál
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Hét részes sorozatunkban bemutatjuk a CHAN-
NEL, „Kommunikációs csatornák nyitása az EU és
a csatlakozó országok között ökológiai gazdálko-
dás témakörben” címû 6. Keretprogram SSA pro-
jekt eredményeit. A program 2004. november 15.-
én indult és 18 hónapig tartott. A résztvevô orszá-
gok Ausztria, Bulgária, Ciprus, Csehország, Né-
metország, Észtország, Magyarország, Olaszor-
szág, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Málta,
Románia, Szlovákia és Szlovénia voltak.

A projekt célja az ökológiai gazdálkodás sajá-
tosságainak fölmérése volt 11 új, 2 akkor még csak
csatlakozni kívánó és 3 régi EU-s tagországban,
2004-ben. 

E cél elérésében egy komplex, központi, össze-
hasonlítható adatokkal feltöltött adatbázis volt a
segítségünkre. Ebben az adatbázisban, az infor-
mációk az ökológiai gazdálkodáshoz kapcsolódó
tematikus csoportokba vannak rendezve. Ezen te-
matikus egységek a következôk: általános infor-
mációk az ökológiai gazdálkodásról a résztvevô
országokban, ökológiai növényvédelem, ökológiai
vetômag és szaporító anyagok, ökológiai állatte-
nyésztés, agrotechnológia az ökológiai gazdálko-
dásban, ökológiai gyomszabályozás és a talaj ter-
mékenységének növelése ökológiai gazdálkodás-
ban engedélyezett módszerekkel. Ezt a hét téma-
kört öleli fel sorozatunk hét része.

A világon 26 300 000 ha, Európában 6 300 000
ha, a vizsgált országokban 1 833 635 ha volt 2004-
ben az ökológiai gazdálkodás területe.

Ausztriában található a legnagyobb, és Máltán a
legkisebb arányú ökológiai gazdálkodási terület az
összes mezôgazdasági területbôl. A gazdaságok szá-
ma utal a mezôgazdasági terület szétaprózottságára,
pl. Magyarországon az ökoterület mérete 1/3-al na-
gyobb,  mint Lengyelországban, a gazdaságok szá-
ma mégis az utóbbiban több 60%-kal (1. táblázat).

A támogatási rendszer nem függ a gazdaságok
méretétôl Ausztriában, Bulgáriában, Csehország-
ban, Lettországban, Litvániában, Máltán, Romá-
niában és Szlovákiában. A támogatási rendszer, a
gazdaság méretétôl függô alsó határa Cipruson 0,1
ha. Észtországban az alsó határ 1 ha, felsô határ
pedig nincs. Magyarországon a szántók és legelôk
támogatásának alsó határa 1 ha, az ültetvényeké
pedig 0,5 ha. Litvániában a támogatott terület mé-
retének alsó határa 0,1 ha az ökológiai gazdálko-
dók és 1 ha a hagyományos gazdaságok számára.
Lengyelországban az alsó határ 1 ha. Szlovéniában
az alsó határ 0,1 ha, a felsô határ pedig 100 ha. 

Jellemzôen nagyok az ökológiai gabonatermô
területek, ahol erre alkalmasak az adottságok 
(2. táblázat). A rét, legelôterület, majd minden or-
szágban számottevô, hisz ezek átállítása okoz a
legkisebb nehézséget. A nagy területnek környe-
zetvédelmi vonatkozásai is vannak, hisz hegyvidé-
ken, néhány országban szinte ez a kizárólagos
hasznosítási forma, illetve pl. Magyarországon a
Nemzeti Parkokban folytatott gazdálkodás egyik
alapja.

A kertészeti termelés rendkívül munka-inten-
zív. Olyan országokban, ahol elegendô a
munkaerô és megfelelô termelési hagyományai
vannak, fontos kitörési pontot kínálnak. Cipruson
kimagasló az ökológiai kertészet szerepe. Bulgá-
riában, ahol történelmi hagyományai vannak a
kertészetnek teljesen hiányzik ez a gazdálkodási
tevékenység.

Az ökológiai állattenyésztés a két régi tagállam-
ban fontos (2. táblázat). Az új tagországokban
Csehország vezet a többiekben lényegesen kisebb
az állattenyésztés szerepe.

Az állattenyésztésben a szarvasmarhaféléknek
és a juhoknak van nagy szerepe. A többi állatfaj az
országok sajátosságai szerint alakul.  

Az állattenyésztésen belül a méhészetet külön-
választva fontos környezeti iparágat találunk,
melynek kiemelkedô a szerepe egyrészt a megpor-
zás elôsegítésében, másrészt a vidéki lakosság

Európai uniós országok ökológiai gazdálkodása

1. táblázat

Az ökológiai gazdálkodás jellemzôi a résztvevô országokban
2004-ben

Ökológiai
Ökológiai gazdálkodás Ökológiai 

Országok gazdálkodás területe gazdaságok
területe a teljes száma 

(ha) mezôgazdasági (db)
terület %-ában

Ausztria 327432 13,73 19700
Bulgária 12284 0,21 82
Ciprus 400 0,3 150
Csehország 254995 5,94 836
Észtország 46016 6 810
Lengyelország 82730,2 0,5 3760
Lettország 43902 1,4 1043
Litvánia 42965 1,28 1178
Magyarország 128690 2,12 1420
Málta 10 0,08 10
Németország 734027 4,3 16476
Románia 84070 0,5 2719
Szlovákia 53091 2 127
Szlovénia 23023 4,7 1550
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munkával való ellátásában is. Kiemelkedôen nagy
a méhészet részesedése Bulgáriában és Magyaror-
szágon.

Az ökológiai erdészetnek csak két országban
van szerepe, Németországban és Bulgáriában. 

Ökológiai tógazdálkodással 6 országban talál-
kozunk (Ausztria, Lettország, Litvánia, Magyaror-
szág, Németország és Románia).

A vizsgált országok éghajlata a hômérséklet és
a csapadék tekintetében hasonló. Mind a két ég-
hajlati tényezônél két kiugróan magas értékkel ta-
lálkozunk. Ciprus és Málta esetében a hômérsék-
let, Ausztriában és Szlovéniában pedig a csapadék
majd’ 50%-kal magasabb, mint a többi országban.
Az öntözés igen költséges, ez különösen az aszály-
ra hajló magyar éghajlat alatt okoz számottevô
többletköltséget és egyúttal versenyhátrányt a ma-
gyar gazdáknak, mivel nálunk a legmagasabb az
öntözôvíz ára!

A gazdasági hatékonyság visszatükrözi az igényt
az ökológiai gazdálkodásra. A két régi tagországban
képzôdik a legnagyobb nemzeti jövedelem, viszony-
lag itt a legnagyobb az igény az ökotermékekre, a
termelésben is élen járnak. Az alacsonyabb GDP-jû
országokban a belsô fogyasztás helyett az export do-
minál, pl. Magyarországon, ahol ennek értéke 85%-
os, az összes ökotermékre vetítve.

Nagy hajtóerô lehetne a munkanélküliség,
ugyanis az ökológiai gazdálkodás munkaerôt ké-
pes fölszívni. Így pl. Lengyelországban, Szlovákia
egyes részein, de Bulgáriában is komoly munka-
erô foglalkoztatást eredményezne a mezôgazda-
ság ilyen irányú fejlesztése.

Ennek ellenére az öko mezôgazdaság szimpá-
tia indexe Lengyelországban rendkívül alacsony,
mind a társadalom, mint pedig a kormányzat
részérôl. Ennek éppen ellenkezôjét látjuk Bulgá-
riában, ahol ez reményt ad az ökológiai gazdálko-
dás rohamos fejlôdésére.

A szociális kapcsolatokhoz tartozik a gazdák
együttmûködése. Ezekre fôleg az új Kelet-európai
tagállamokban lenne szükség a gyenge infrastruk-
túra fejlesztésére és a tôkehiány leküzdésére. A
technikai infrastruktúra fejlesztésére alkalmasak
a gépkörök és gépkölcsönzôk. Csak néhány ország
van, ahol egyik sem létezik (Bulgária, Észtország,
Lengyelország, Litvánia, Románia), ezek pont a
legszegényebb országok vagy eltérô történelmi ta-
pasztalatok gátolják ezek kifejlôdését.

Hasonlóan zárt a kép termékfeldolgozás és a
kereskedelem területén (3. táblázat). A kereske-
delmi összefogás azonban összességében erôsebb-
nek mutatkozik. 

Fontos megismertetni a társadalommal az öko-
lógiai gazdálkodást. Ennek fontos eszköze lenne
az elektronikus média. A kép lehangoló, csak Cip-
ruson van rendszeres rádióadás és Romániában
rendszeres TV-adás az ökológiai gazdálkodásról.

Dr. Radics László, Gál Izóra, Divéky-Ertsey
Anna, Pusztai Péter

Budapesti Corvinus Egyetem,
Ökológiai és Fenntartható Gazdálkodási 

Rendszerek Tanszék

2007. 12. évfolyam 3. szám 21

2. táblázat

Az ökológiai gabonatermesztés területe a teljes ökológiai 
mezôgazdasági terület %-ában, az ökológiai számosállatok

száma

Ökológiai Ökológiai
gabonatermesztés számosállatok 

Országok területe a teljes Ökológiai száma ökológiai
ökológiai számosállatok gazdálkodási

mezôgazdasági száma hektáronként 
terület %-ában 

Ausztria 8,8 286294 0,87  

Bulgária  n.a       477,5 0,04  

Ciprus  n.a           2,4 0,01  

Csehország  3,4    86271 0,34  

Észtország  9      8227 0,18  

Lengyelország  7,8    22229 0,27  

Lettország  n.a   n.a  n.a  

Litvánia 40,1     6109 0,14  

Magyarország 26,3   11892 0,09  

Málta  n.a n.a  n.a  

Németország 18,8 476565 0,65  

Románia 26,7     7594 0,09  

Szlovákia 13,1   25132 0,47  

Szlovénia   2   2154 0,96

3. táblázat

Kooperáció a gazdák közt

Termék-
feldolgozásban Árusításban

Ausztria ritkán soha

Bulgária elég gyakran elég gyakran

Ciprus soha ritkán

Csehország elég gyakran elég gyakran

Észtország ritkán nagyon gyakran

Lengyelország ritkán ritkán

Lettország ritkán ritkán

Litvánia ritkán elég gyakran

Magyarország ritkán nagyon gyakran

Málta ritkán elég gyakran

Németország ritkán ritkán

Románia ritkán ritkán

Szlovákia ritkán ritkán

Szlovénia elég gyakran elég gyakran
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Spanyolország gazdasági fejlettségét tekintve hasonló
hazánkhoz. Területe ötször nagyobb, 505990 km2, la-
kossága kb. 40 millió fô. Területét tekintve az EU-ban
a második, lakosságát figyelembe véve az ötödik he-
lyen áll.

Mezôgazdasági területe 25249 e ha (2004.), birtok-
száma 1141 e db (2003.). Átlagos birtoknagyság 22,1
ha (2003.)

Az ország ökogazdálkodási fejlôdését 1998-tól az 
1. sz. táblázat mutatja be.

Az elmúlt nyolc évbôl négy volt olyan, amikor az
éves növekedés meghaladta a százezer hektárt. 2000-
ben és 2003–2005 között azonban volt egy megtorpa-
nás, melybôl úgy tûnik, mára kilábaltak. 

Az ökogazdálkodás területén az EU-ban is volt egy
megtorpanás, amikor 1999-tôl 2004-ig a növekedés
üteme fokozatosan csökkent: az évi területnövekedés
1 millió ha-ról 40 ezer hektárra csökkent (2. sz. táblá-
zat) Azonban úgy tûnik, az EU legtöbb országában
fordulat állt be 2005-ben. 

Spanyolország 1998-ban az Európai Unió 15 orszá-
ga között ökoterület nagysága alapján a negyedik,
2006-ben már a 25 tagállam között Németország mö-
gött, Olaszországot megelôzve 926 390 hektárral a
második helyre került. Egy év alatt az ökoterület
118 821 hektárral, 14,7%-kal nôtt!

Spanyolországban 2006 végén 17 214 termelô,
1 942 feldolgozó és kereskedelmi cég, továbbá 55 im-
portôr cég foglalkozott ökológiai gazdálkodással. 

2005-ben az EU 25 országának ökoterülete
400 495 hektárral nôtt, elérve a 6 178 624 hektárt,
ami az EU mezôgazdaságilag mûvelt terület 3,6%-a.
Ebbôl a növekedésbôl ekkor 74 387 hektárral vette ki
részét Spanyolország. Ezt növelte 118 821 hektárra
2006-ban.

A spanyolországi öko siker további garanciája a
2007–2010 közötti idôszakra kidolgozott Ökológiai
Gazdálkodás Spanyolországi Fejlesztését Szolgáló

Tevékenységek Integrált Terve, melyet Elena
Espinosa spanyol agrárminiszter 2007. február 22-
én mutatott be. A négy év során a spanyol szakmi-
nisztérium 35,8 millió eurót (kb. 9 milliárd Ft) fordít
ennek a tervnek a megvalósítására. (A földalapú tá-
mogatás felett!)

A terv kidolgozása során három alapvetô célkitû-
zés érvényesült:
– a szektor általános fejlesztése keretében az ökoló-

giai gazdálkodás fejlesztése,
– az ökológiai termékek kereskedelmi csatornáinak

fejlesztése és a fogyasztók tájékoztatása által a
belsô kereslet ösztönzése,

– a rendelkezésre álló erôforrások optimalizálása
mellett az intézmények közti együttmûködés fej-
lesztése. 
Az ökológiai gazdálkodás fejlesztése érdekében a

spanyol szaktárca az autonóm tartományokkal együtt-
mûködve intenzívebbé kívánja tenni az ökológiai gaz-
dálkodás és a vidékfejlesztés összekapcsolódását. A
Terv a biodiverzitás és az ökológiai vetômagvak alkal-
mazásának, valamint a certifikációs mechanizmusok
és az ellenôrzés fejlesztését is célul tûzte ki.

A bioélelmiszerek iránti kereslet ösztönzése érde-
kében a fogyasztókat célzó információs kampányt va-
lósít meg. Emellett a közeljövôben intenzívebb harcot
folytat majd a „bio” és nem ökológiai címkékkel ellá-
tott élelmiszerek kapcsán fellépô csalások ellen.

Az ökológiai termékek szállodaipari és éttermi
megjelenését az érintett szervezetek között kötendô
együttmûködési megállapodások segítségével kíván-
ják fejleszteni. 

A spanyol agrártárca német és francia mintára ter-
vezi bevezetni egy egységes ökologót az ökológiai gaz-
dálkodásból származó valamennyi spanyol termékre
vonatkozólag. 

A bioélelmiszerek forgalomba hozatalának fejlesz-
tése érdekében fontolóra veszik az ökológiai termé-

kek árutôzsdéjének lét-
rehozását és a termékek
nagybani piacokon tör-
ténô megteremtését.

A spanyol agrártárca
által kidolgozott öko fej-
lesztési tervben jelentôs
szerepet szánnak a civil
szervezeteknek. A terv
folyamatos értékelése az
érintett civil szervezetek
bevonásával külön lét-
rehozandó munkacso-
portok feladata lesz. 

Mint az ökogazdál-

Spanyolország az EU „öko éllovasa”

1. táblázatSpanyolország ökogazdálkodása 1998–2006.

Ökoterület Növekedés Növekedés Gazdaság Növekedés Növekedés
ha % az elôzô üteme  % száma % az elôzô üteme %

évihez ha évihez db
1998. 152 105 0,61
1999. 352 164 1,4 200 059 131,5 11 773 0,9
2000. 380 838 1,49 28 674 8,1 13 424 1,11 1651 14,02
2001. 485 079 1,66 104 241 27,4 15 607 1,29 2183 16,26
2002. 665 055 2,28 179 976 37,1 17 751 1,47 2144 13,74 
2003. 725 254 2,87 60 199 9,1 17 028 1,49 -   723 -      4,07
2004. 733 182 2,90 7 928 1,1 17 688 1,55 660 3,88
2005. 807 569 3,16 74 387 10,1 15 693 1,4 - 1995 -    11,28
2006. 926 390 3,67 118 821 14,7 17 214 1,51 1521 9,69



kodás, a bioéletmód iránt elkötelezettek, örülhetünk a
spanyolok sikerének. Mint magyarok, szomorúan ta-
pasztaljuk, hogy lemaradásunk ezen a téren is fennáll.
A múlt évtized végéig Magyarországon az
ökogazdálkodás dinamikusan fejlôdött, majd megtor-
panás után 2001-tôl a növekedés üteme fokozatosan
csökkent, míg 2005-tôl az ökogazdálkodásba vont te-
rült nagysága is csökken. 2005-ben 4 787 hektárral,
128 222 hektárra. (Spanyolország egy éves növekedé-
se kb. ennyi volt 2006-ban.) 

A spanyol öko-tervrôl bôvebb információt a
http://www.mopa.es/notas/documentos honlapról le-
het kapni.

Dr. Solti Gábor
Sárközy Péter Alapítvány a Biokultúráért

2. táblázat

Az EU (15) ökogazdálkodás területi növekedése 1998–2005.

Növekedés Változás 
Terület az elôzô évihez az összes

ha képest területhez
ha képest %

1998. 1 946 825
1999. 2 978 683 1 031 858 + 53,0
2000. 3 777 144 798 461 + 26,8
2001. 4 440 038 662 894 + 17,5
2002. 4 792 381 352 343 +   7,9
2003. 5 099 344 306 963 +   6,4
2004. 5 139 756 40 412 +   0,8
2005. 5 342 760 203 004 +   3,9

Ökológiai gazdálkodás  – Nagyjaink

Érsekújvár mellett, Tótmegyeren,
a Megyer törzsbeliek településén
született, 1880. március 21-én.
Édesapja vasúti mérnök volt, fia
tôle örökölte mûszaki érdek-
lôdését. Groffits Gábor a budapesti
Mûegyetemen szerezte diplomáját,
ahol 1905-ig tanársegédként taní-
tott. Ezt követôen német egyete-
men (Charlottenburg) tanított to-
vább, és az akkor már elterjedôben
lévô vasbeton építési technológiát
tanulmányozta. Tervezéssel és ki-
vitelezéssel is foglalkozott.

Az 1908-as hazatérése után a
Keszthelyi Gazdasági Akadémia
mûszaki tanszékén kezdett taníta-
ni. Itt fordult érdeklôdése a mezô-
gazdasági építészet felé. Szakiro-
dalmi munkásságának legjelen-
tôsebb mûve, a „Gazdasági építé-
szet dióhéjban” címmel 1913-ban
jelent meg. A könyv sokirányúsága,
precizitása és szakszerûsége joggal
hívta fel szerzôjére a figyelmet.

Groffits-ot így kérték fel
elôadónak a Magyar Rádió 20-as
évek végén indított (mezô)gazda-
sági sorozatában, amelynek anya-
gát a Földmûvelési Minisztérium
nyomtatásban is megjelentette. A
Groffits gondolkodásában megje-
lenô költségtakarékossági szemlé-
let nyomtatott szövegben és élô
elôadásban egyaránt kitûnt.

Magyaróváron 1930-ban lett a
Gazdasági Akadémia igazgatója.

Az oktatás mellett nagy hangsúlyt
helyezett a tanszéki felszerelések
korszerûsítésére és magára a kuta-
tómunkára. Saját szakterületén
színvonalas, több kiadást megért
tankönyveket írt a mezôgazdasági
építészetrôl, amelyeket példaként
tartottak számon az agrár szakírók
elôtt.

Groffits a szövetkezeti mozga-
lomnak lelkes híve volt, ezért lét-
rehozta az Agrária Termelô Iskola-
szövetkezetet. Ebben elôször csak
baromfitenyésztési csoport mûkö-
dött, de késôbb a gyümölcster-
mesztôk számára is alakult egy
osztály. Tevékenységüket a mai
beszerzô-értékesítô szövetkezetek
ôseként lehet felfogni.

Akadémiai igazgatóként kérték
fel az Országos Magyar Gazdasági
Egyesület lapja, a „Köztelek” építé-
szeti rovatának vezetésére. Szám-
talan megjelent írásában nemcsak
a szûken értelmezett építészettel
foglalkozott, hanem a kiegészítô és
járulékos beruházásokkal (magtár,
tároló, üzemi út stb.) és a mezô-
gazdasági termelô tevékenységgel
való kapcsolatukról is.

Groffits Gábor pályafutása a II.
világháború elôtti évtizedben jutott
csúcspontjára. 1936–1944 között
felsôházi tag volt (ebben a minôsé-
gében több interpellációja hang-
zott el a mezôgazdasági felsôokta-
tás érdekében), majd amikor 1942-

ben egy miniszteri rendelet le-
hetôvé tette az akadémiákon is a
dékáni megnevezés használatát, a
következô évben a magyaróvári
Akadémia elsô dékánjának Groffits
Gábort választották. Tisztségét
csak két évig tarthatta meg, mert
1945-ben beosztását, munkahelyét
és lakhelyét egyaránt elhagyni
kényszerült. Visszaköltözött Keszt-
helyre, ahol két évig a helyi kisipa-
ros szövetségtôl kapott némi jára-
dékot. A Keszthelyi Gazdasági Aka-
démia felkérésére még két évig ve-
zette a kultúrtechnikai tanszéket,
majd 1949-ben végleg nyugalomba
vonult.

Ötven éve, 1957. március 17-én,
méltatlanul elfeledve hunyt el
Keszthelyen.

Kurucz Miklós

50 éve hunyt el Groffits Gábor
(1880 – 1957)
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Jó klimatikus és földrajzi adottságainknak kö-
szönhetôen legtöbbször bôséges a magyar ga-

bonatermés. Az elmúlt években a belföldi szük-
séglet kielégítése mellett jócskán maradt még
eladandó gabona. Az évente megtermett 15–16
millió tonna több mint fele felesleg, amelyet ed-
dig a piac fel is vett. A jövôben az uniós gabona-
piac átrendezôdése és a magyar agrárszerkezet
átalakulása miatt (az állattenyésztés felfutását
várják) Magyarországon 2–2,5 millió tonnás ga-
bonatöbbletre lehet számítani. Ez a többlet a
bioüzemanyag-elôállítás alapjául szolgálhat, és
nem kell csökkenteni a gabonatermelés nagysá-
gát – ezekkel a gondolatokkal nyitotta meg Gráf
József, agrárminiszter a hódmezôvásárhelyi bio-
dízel-konferenciát. A dél-alföldi mezôváros ön-
kormányzata és a Central EU Biofuels Hungary
Kft. március végi közös konferenciájának célja
„a biodízel helyzetének megalapozása Magyaror-
szág jövôbeli energiaellátásában és agrárgazda-
ságában” volt. Az agrártárca vezetôje a közel-
jövôre nézve éles versenyt sejtet a gabonater-
melôk között: csak ott éri majd meg exportképes
gabonát termeszteni, ahol a kiváló talajadottsá-
gok mellett korszerû géppark és technológia áll a
gazdák rendelkezésére. A többi gazdálkodónak
érdemes az ipari és energetikai célú növények
termelése, valamint az állattenyésztés felé nyitni.
Hazánkba, meglátva a lehetôséget, nagyszabású
tervekkel érkeznek a bioüzemanyag-elôállító kül-
földi cégek, akik ugrásra készen várakoznak be-
ruházásuk megvalósítására. Ám a nagy feldolgo-
zó cégekkel a nagyobb gazdasági szereplôknek
érdemes csak tárgyalni, azaz a kisebb gazdálko-
dóknak nem egyesével, hanem termelôi csopor-
tokba, szövetkezetekbe tömörülve, együttesen
kell fellépniük, akár határokon átívelô együttmû-
ködésben is – javasolta az agrárminiszter. 

Az ausztrál anyavállalatú Central EU Biofuels
Hungary Kft. egyike a nagy beruházóknak,

amely a magyar viszonyok alapos tanulmányozá-
sa, és kedvezô bírálata után döntött úgy, hogy
Hódmezôvásárhelyen épít fel egy évi 440 ezer
tonna növényi alapanyagot feldolgozni képes
olajprésüzemet és egy biodízelolaj-finomítót
mintegy 32 milliárd Ft értékben. A cég a
bioüzemanyagok világpiacán ismert vállalkozás,
komoly érdekeltségei vannak Ausztráliában és
az USA-ban. Európában Magyarországon keresz-
tül akarják megvetni a lábukat – mondta dr.
Gombos András, a vállalat mezôgazdasági igaz-

gatója. Hódmezôvásárhelyi projektjük 2006 de-
cemberében indult, tervezése folyamatos, most az
engedélyezés fázisában van, a kivitelezés 2008
elsô negyedévében indulhat el, 2009 áprilisától
már teljes üzemmel mûködhet. Az olajprésüzem-
ben nagyrészt napraforgót fognak feldolgozni,
amelynek 60%-át Magyarországról, kiemelten
Hódmezôvásárhely környékérôl, 30%-át Romá-
niából (Bihar, Arad, Temes és Szatmár megyék-
bôl), és 10%-át Szerbiából (Vajdaságból) kívánják
beszerezni, azaz a központi város 150–200 km-es
körzetébôl. Termelôi oldalról partnerként nagy-
üzemeket, integrátorokat, és termelôi csoportokat
várnak, akikkel hosszú távú, átlátható és biztonsá-
gos szerzôdést kötnek már a nyár folyamán. A fel-
dolgozott termékbôl biodízelt gyártanak, a mel-
léktermékként keletkezô présdarát a környékbeli
állattartóknak, takarmánykeverôknek kívánják
továbbadni, illetve a villamosenergia-termelés-
ben, valamint a kozmetikai iparban hasznosítani. 

A szegedi Gabonatermesztési Kutató Kht.-val
és a Pioneer céggel új típusú, nagy olajsav-

tartalmú napraforgó hibridek nemesítését hatá-
rozták el. Dr. Frank József, napraforgó-nemesítô
akadémikus támogatta az ötletet, hiszen egyszer
már volt magyar kézben ilyen alapanyag, de bo-
tor módon megváltunk tôle, és külföldi cégek vit-
ték sikerre. Tudnunk kell viszont, hogy a ma-
gyarországi napraforgó-termesztés elérte terüle-
ti határait, ezért el kell dönteni a termelôknek,
hogy a termést élelmezési célra, vagy a bioüzem-
anyag-gyártóknak adják tovább. (Jelenleg több
mint 500 ezer hektáron termesztenek naprafor-
gót, 2,5 t/ha feletti – kiváló – termésátlaggal.) Ne-
héz döntés, ráadásul a magas olajsavtartalmú
hibridek 10–20%-kal kevesebbet teremnek, igaz
elônyük is van: jobban tárolhatók és többször
használhatók, beltartalmuk az olívaolajéval
egyenértékû. 

A döntést talán segíti, hogy az Európai Unió
nemrég közzétett energiapolitikájában egyértel-
mûen a megújuló energiaforrásokra helyezi a
hangsúlyt. Az Új Magyar Energiapolitika és az Új
Magyar Fejlesztési Terv egyik alappillére ugyan-
csak a fenntarthatóság, amelyet alapul véve ké-
szülnek a pályázati kiírások és a támogatási ter-
vek. Az FVM munkatársa, Bíró Tamás, elôadásá-
ban a megújuló energiaforrásokkal kapcsolatos
ágazati fejlesztési politikáról beszélt, a kister-
melôket is megnyugtatva, hogy nem maradnak
ki a támogatási körbôl.            Kripner Veronika

Bioüzemanyag

24 AZ EURÓPAI UNIÓ AGRÁRGAZDASÁGA

Dél-alföldi, erdélyi és vajdasági gabonatermelôk
a hódmezôvásárhelyi biodízel-programban



Bioüzemanyag – Szaktanácsadás

2007. 12. évfolyam 3. szám 25

Európa egyik vezetô agrárexportôr országa valószí-
nûleg fel fogja áldozni jövôbeni gabona-termôterüle-
tének egy részét, hogy elegendô, biodízelhez szüksé-
ges repcét termeljen, a mezôgazdasági minisztérium
statisztikai osztálya szerint. A Nemzeti Agronómiai
Kutató Intézet (INRA) úgy véli, Franciaországnak
összesen 1,8 millió hektár repceterületre van szüksé-
ge, hogy teljesítse az Európai Unió elvárását, mely
szerint 2010-re a kôolaj származékú üzemanyag
5,75%-ának biodízelnek kell lennie. A francia kor-
mány azonban ezt még túl is szeretné teljesíteni, 7%-ot
célozva meg 2010-re. Ehhez hozzájön, hogy 220 000
hektáron megtermelhetô búza- és cukorrépatermés-
re lesz szükség a bioetanol gyártásához, így a teljes
bioüzemanyag termelésre szánt terület 2 millió hek-
tárt tesz majd ki. 

2006-ban Franciaország mintegy 680 000 ha-on
termelt repcét üzemanyag céljára. Ahhoz, hogy telje-
sítse az uniós célkitûzéseket, további 1,1 millió hek-
tárral növelnie kell 2007 és 2010 között a bioüzem-
anyag termelésére szánt területeket. Ez azt jeleni,
hogy elsôsorban az  ugaroltatott, illetve a parlag terü-
leteket használják majd föl erre a célra, és a mezô-
gazdasági gyakorlaton is változtatnak azzal, hogy le-
rövidítik a vetésforgót, és az étkezési/takarmányozá-
si célú területekbôl vesznek el a bioüzemanyag ter-
melése számára. 

A fô forrás azonban az ugaroltatott, illetve a par-
lag terület lesz a repce számára. 2005-ben körülbelül
1,3 millió hektár termelésbôl kivont terület maradt
parlagon Franciaországban. 

Ámbár ezek nem mindegyike alkalmas a repce
számára, és a többsége ezen területeknek gyenge
termôképességû, így repcébôl is alacsony hozamokat
ad majd. 

A másik behatároló tényezô, hogy a monokultúrát
el kell kerülni, vagyis ne kerüljön ugyanaz a mag a

földbe évrôl évre. Jelenleg a repcét rendszerint búza
vagy árpa követi. A jelentés szerint 3 éves rotációt
alapul véve, maximum 430 000 ha termelésbôl ki-
vont területet lehet repcével hasznosítani. Ez azt je-
lenti, hogy egy ehhez hozzávett 700 000 hektárnyi te-
rületet lehet repcével hasznosítani a 2010-re el-
érendô célok érdekében. Ezt pedig a 17 millió hektá-
ros jelenlegi étkezési/takarmányozási célú területbôl
kell elvenni. Ez azonban csak úgy valósítható meg,
ha az ökonómiai feltételek kedveznek a biodízel nö-
vényeknek – figyelmeztet a jelentés. A gazdák azt a
növényt választják majd, amelyik kifizetôdôbb. Je-
lenleg támogatják a biodízel növények termelését az
Európai Unióban. Ez a verseny azonban hatással lesz
Franciaország külkereskedelmére is – jósolja a ri-
port. A megnövekedô mennyiségû repce feldolgozá-
sa kapcsán nagy mennyiségû olajpogácsa keletkezik
melléktermékként, amelyet az állatokkal lehet
föletetni, illetve exportálni. Ez azt is jelenti, hogy
Franciaország kevésbé lesz rászorulva a szójapogá-
csa behozatalára Dél-Amerikából. De csökkenni fog
a francia repce kivitele is. 

Dominique Bussereau francia mezôgazdasági mi-
niszter kétli, hogy Franciaország mezôgazdasági te-
rülete úgy lecsökken, hogy nem lesz elegendô a ter-
melésre. A miniszter úgy becsüli, hogy 2 millió hek-
tárra lesz szükség, hogy a kormány elérje a bioüzem-
anyag 7%-os arányát 2010-re, és mintegy 1 millió
hektár mezôgazdasági mûvelésbôl kivont területet is
lehet e célra használni.

Egyes területeken más növényeket fognak ter-
melni. Az is biztos, hogy bizonyos export termények
mennyisége csökkenni fog, de a végeredményt befo-
lyásolják az Európai Uniónak a Világkereskedelmi
szervezettel folytatott tárgyalásai is. 

Tamás Enikô
Forrás: World Ethanol and Biofuels Report
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Az információk szerepe jelentôsen megnövekedett
az agrárvilágban, így a klasszikus termelési

tényezôk mellé a kialakulóban lévô globalizált és in-
formációs társadalomban – különösen az agrárszek-
torban – ma Magyarországon égetô problémává vált
az információhiány. Az információ, mint érték külö-
nösen számottevô a piaci verseny élezôdése miatt. 

Az Európai Unió a régi tagállamokban mûködtetett
szaktanácsadási rendszer mintájára egy átlátható,
nem párhuzamos rendszerek együtteseként, nem kü-
lönbözô lobbyérdekek mentén szervezett, hanem
szakmai alapon mûködô, az esélyegyenlôséget szem

elôtt tartó, új szaktanácsadási rendszer megszervezé-
sét, mûködtetését várja el a tagországoktól. Magyaror-
szágon ma még nem beszélhetünk jól mûködô szak-
tanácsadási rendszerrôl és megfelelô információs
transzferrôl, s ennek következményei mindenki szá-
mára ismertek. 

Az elmúlt években számos hazai szaktanácsadási
program indult, melyek integrálása eddig nem történt
meg.

A magyar agrárgazdaság átalakulásával járó ne-
hézségek, a gazdasági kényszer, a mezôgazdaság és
vidékfejlesztés feladatai, az elmúlt idôszakban kiala-

Testre szabott szaktanácsadási rendszert



Szaktanácsadás

kult információhiány és az elôfordult természeti és
gazdasági problémák fokozottan indokolják a megfe-
lelô szaktanácsadás minél szélesebb körû, hatékony
használatát, az ehhez szükséges kutatási fejlesztési,
valamint oktatási tevékenységet. Az elmúlt évtizedben
a tervgazdálkodásról a piacgazdálkodásra történô
átállás, során nem jutottak hozzá a termelôk és
kereskedôk a piacgazdálkodás egyik elôfeltételét ma-
gába foglaló, bárki által könnyen elérhetô, naprakész
bel- és külpiaci és innovációs információkhoz – saját
hibájukból, vagy más okokból.

Az agrár felsôoktatási intézményeknek oktatási-
kutatási feladatain túl alapvetô feladata lenne az ered-
mények és a szakismeret gazdálkodók részére történô
átadása, terjesztése. Az agrár- gazdálkodással össze-
függésben a kutatás, az oktatás, a termelôk át- és to-
vábbképzése, valamint a folyamatos szaktanácsadás
szakmailag, tudományos megalapozottsággal, egy-
másra épülve, egymást kiegészítve mûködhet hatéko-
nyan, figyelembe véve az aktuális piaci információkat.
A termelôk részére megfelelô és korrekt piaci hírek
kellenek, hogy hozzájáruljanak a mezôgazdaság ter-
melôi és kereskedôi profitjának növeléséhez.

A kommunikáció fontos része az információs
transzfer, amely további szûkítések után elvezeti a
gazdát a szükséges szakmai információs forráshoz.

Tekintettel a mezôgazdasági termelés fokozott
kockázatára, amely mind a termelési, mind a piaci fá-
zisban fennáll, a természeti tényezôknek és váratlan
eseményeknek legjobban kitett piaci szereplôk a
mezôgazdasági alapanyag-termelôk számára rendkí-
vül fontossá vált az, hogy a  szakmai információkhoz
megfelelô idôben jussanak hozzá. Ezen információk
érthetô és konkrét „lefordítása” a termelô számára lét-
fontosságú. De nem csak az információk pontossága
és naprakészsége fontos, hanem annak többirányúsá-
ga is. Mivel a termelôk igen nagy százaléka úgy ter-
mel, hogy nem tudja, és nem látja, hogy mi lesz meg-
termelt termékének a sorsa, így még kevésbé tudja,
hogy a befektetett munkája és tôkéje visszatérül-e il-
letve marad-e annyi, ami az új gazdasági év kezdésé-
hez szükséges.

Így fordulhat elô napjainkban – és persze korábban
is – hogy a fenti logikai piramisban folyamatos a

zavar. A kutató keresi a kutatása számára fontos tu-
dományos eredményeket mindenféle termelôi és
piaci kontroll és hatás nélkül, és ha van is a kutatá-
sának gyakorlati eredménye, akkor az a termelô
számára túl tudományosan jut el, így annak gyakor-
lati hatása gyakran a nullával egyenlô. A piramis al-
ján lévô termelô – mint korábban írtam – termel a
saját megszerzett szaktudása alapján, melynek alap-
ja helyi erôforrások megfelelô ismerete és korábbi
iskoláiban megszerzett. Sajnos ezek az információk
sokszor egyáltalán nem naprakészek. A termelési

ciklusban kívánatos friss, aktuális termelési és piaci
információkban csak – a függetlennek egyáltalán
nem nevezhetô,  termékeit eladni kívánó – multina-
cionális értékesítési és piaci „hiénák”-tól kaphatnak,
akik számára a rövid távon megszerezhetô profit a
legfontosabb. Így az „én termékem a legjobb és a
többi is jó de….” elv alapján nem, vagy kevésbé jut
elégséges termelési információ a termelôhöz.

Az elmúlt években lényegesen megváltozott az el-
látási lánc természetébôl adódóan azonnali a kis és
nagykereskedelem technológiai és szervezeti
fejlôdését és a fogyasztó igényeit figyelembe vevô ter-
melôi reakcióra van szükség. Ebben az információs-
kommunikációs láncban feltétlen szükséges lenne a
termék-elôállítóktól az azonnali piaci információ, hi-
szen az így létrehozott információáramlás az igények
és elvárások korábbinál sokkal gyorsabb változását is
magával hozza. A piaci információrendszer és szakta-
nácsadás célja nem lehet más csak az, hogy harmoni-
kus piaci viszonyok alakuljanak ki.

A mezôgazdaság termelési szintjének fenntartása,
valamint a foglalkoztatás szempontjából rendkívül
fontos, hogy az állam szerepe erôsödjön a hazai agrár-
gazdaság szaktanácsadási rendszerének kialakításá-
ban, mûködtetésében. E segítség eredményeként ke-
letkezô profit alakítása meghatározó, ezért az állam
eredményes szerepe mindképpen nélkülözhetetlen. 

Hazánk egyik fontos és alapvetô gazdasági érdeke,
hogy az agrártermelés megfelelô szintre jusson.

Ennek elengedhetetlen követelménye, hogy az egész
agrárgazdaság mûködôképességét elôsegítô megfelelô
szaktanácsadási rendszer hatékony legyen, hiszen ez-
zel érhetô el a megfelelô harmónia a mezôgazdaság-
ban. Simon Attila

gazdálkodó
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Mint már hosszú évek óta, az idén is megrendezték Pá-
rizsban a Salon International de l’Agriculture-t (Nem-
zetközi Mezôgazdasági Vásárt), a francia mezôgazda-
ság hagyományos – és legnagyobb – seregszemléjét. A
kiállítás – mely 600–700 ezer látogatót fogad tíz nap le-
forgása alatt – nem csupán látni- és ennivalókat kínál,
hanem alkalmat ad több tucat színvonalas konferencia
megrendezésére is. Ezek közt akad számos olyan, ami-
re a vásárlátogatók is mindenféle megkötés nélkül be-
térhetnek, de gyakoribb az, amikor az egyébként ingye-
nes részvételt – elsôsorban szervezési okok miatt –
elôzetes regisztrációhoz kötik.

Az idei konferenciák közül szakmai berkekben az
egyik legnagyobb érdeklôdésre számot tartó rendez-
vény – az INRA (Institut National de la Recherche
Agronomique, Francia Mezôgazdasági Kutatási Köz-
pont) által a klímaváltozásról szervezett kollokvium
mellett – az elsô alkalommal megtartott „Techforfood”
volt. Az alaptéma – a harmadik világ élelmezési gondjai-
nak megoldására tett kísérletek, elképzelések taglalása
– természetesen nem új, meglehetôs rendszerességgel
kerül terítékre ez a problémakör a világ számos orszá-
gában. Nem véletlenül, hiszen az itt élô éhezô tömegek
menekülnek a fejlett nyugati világba és okoznak óriási
migrációs problémákat. Amíg nem talál a világ megol-
dást arra, hogy ezekben a térségekben az éhezést – és az
ettôl nem függetleníthetô társadalmi és katonai konflik-
tusokat – megszüntesse, addig sajnos a migráció is napi
probléma marad. Ez alól hazánk sem tudja kivonni ma-
gát, csupán valamivel kevésbé vagyunk kitéve a migrá-
ciós problémának, mint a spanyol vagy olasz partvidék.
A konferencia rangját mutatta, hogy közel 250 résztvevô
érkezett – többségük Afrikából –, a szervezôk között pe-
dig megtalálhattuk a francia ûrkutatási intézetet
(CNES), a „Fondation pour l’agriculture et la ruralité-
dans le Monde” (FARM) alapítványt, a partnerek között
a francia kutatási minisztériumot, több nagy francia ku-
tatóintézetet (CIRAD, INRIA, IRD), a hivatalos támoga-
tók között pedig a BASF-et és a CTA-t. 

Sokan és sokszor kimondták már, hogy a probléma
élelmiszer-segélyekkel nem oldható meg, sôt ez sok
esetben tovább mélyíti a válságot. Arra kell megoldást ta-
lálni, hogy a harmadik világ lakói képesek legyenek
megtermelni élelmiszerüket, de ehhez nagyon komoly
fejlesztésekre van szükségük. Nemzetközi szervezetek
becslése szerint legalább 840 millió ember éhezik a vi-
lágban – azaz a Föld minden hatodik lakója – és ami a
helyzet abszurditását adja, hogy háromnegyedük gaz-
dálkodó! 

Technikai segítség

A párizsi konferencia szervezôi abból indultak ki,
hogy a termésmennyiségek növelésének egyik legjár-
hatóbb útja talán éppen a huszonegyedik század tech-
nológiai eszközeinek elterjesztése a fejlôdô országok-
ban, és különösen a válságövezetekben. E technoló-
giák közül is megkülönböztetett figyelmet szenteltek
az információs és kommunikációs technológiáknak,
hiszen ezek segíthetik igazán a termelôk képzését, a
termeléshez szükséges adatok – pl. idôjárás-elôre-
jelzések – minél gyorsabb átvitelét és minél szélesebb
körû terjesztését, de használhatók a piaci információk
lekérdezésére, és még sorolhatnánk. Az adatok bizta-
tók: míg pl. tíz évvel ezelôtt Afrikában a GSM-
lefedettség alig 10%-os volt, manapság ez az arány
már meghaladta a 60%-ot, az évtized végére pedig
80%-os értéket jósolnak. Nyugat-afrikai tapasztalatok
mutatják, hogy azok a termelôk, akik hozzáférnek a
különbözô projektek (RESIMAO, Tradenet.biz) által
szolgáltatott piaci információkhoz, sokkal kevésbé ki-
szolgáltatottak az információs helyzeti elônyüket ki-
használni akaró „neppereknek” és jövedelmük akár
20–30%-kal is nôhet. A mûholdas technológia, a távér-
zékelés hatékony segítséget nyújthat a vándorló élet-
módot folytató legeltetô állattartóknak. Segítségükkel
hatékonyabbá tehetô az állatállományokat veszélyez-
tetô, rovarok által terjesztett betegségek elleni védeke-
zés azáltal, hogy nagy pontossággal meghatározható a
szúnyogok szaporodását segítô mocsaras területek el-
helyezkedése, szimulációs programokkal pedig elôre
jelezhetôk azok a kritikus térbeli és idôbeni pontok,
ahol a védekezésre szükség van. Hasonló felhasználás-
ról számolt be az algériai elôadó, aki a sáskajárások el-
leni védekezés leghatásosabb módjának a tojásrakó
rovarpopulációk idôben történô elpusztítását jelölte
meg – ebben segítheti a szakembereket a mûholdas
technológia. Sajnos a hatékonyságot rontja, hogy egyes
tojásrakó helyek harci cselekmények miatt a hivatalos
kormányszervek – esetleg a védekezésbe bevont regu-
láris haderôk – számára nem megközelíthetôk. Ez a
probléma nem egyedi, sajnos a fejlôdô országokban
számos olyan tûzfészek létezik még ma is, ami a mun-
kát hátráltatja.

Útban a jobb legelôk felé

Az Európai Unió többek között Guineában támogat
egy nagyon komoly kutatási programot PASEL (prog-
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Technológiát élelmiszerért (Techforfood)
konferencia Párizsban

Csökkenthetô-e a szakadék Észak és Dél között?
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ramme d’appui au sous-secteur de l’élevage) néven,
ami a helyi állattenyésztés eredményességét hivatott
növelni. A mûholdfelvételek segítségével folyamato-
san elemzik a vándorló állatcsordák útvonalát és a le-
gelôk állapotát, a RESIMA rendszeren keresztül pedig
naprakész információik vannak a piaci árakat illetôen.
A még nagyon hagyományos állattartásra berendezke-
dett Guineában ezek az információk egyelôre nem
közvetlenül a gazdálkodókat segítik, hiszen sem
Internet-elérésük, sem mobil hozzáférésük nincs, de
egyelôre még a globális piaci gondolkodástól is igen
messze vannak. Sokkal inkább a helyi döntéshozókat
segítik abban, hogy az információk értelmezésével és
továbbadásával könnyítsék a termelôk munkáját, javít-
sák megélhetésük körülményeit – viszont ez nagy fe-
lelôsséget ró egyúttal az érintettek számára. Spa-
nyolország Maliban támogat egy olyan programot, ami
a mûholdas technika segítségével igyekszik segíteni a
helyi nomád pásztorokat abban, hogy állataikat a jobb
legelôterületek felé hajtsák. 

A konferencia fô támogatójának számító BASF ma-
ga is nagyon komoly programot indított Afrikában a
STIGA (parazita gyomnövény) visszaszorítására a CIM-
MYT-tel (International Maize and Wheat Improvement
Center, Nemzetközi Kukorica és Búza Fejlesztési Köz-
pont) közösen. A kukorica a szubszaharai Afrika egyik
legfontosabb élelmiszer-növénye, a parazita viszont ed-
dig negyvenmillió hektár kukoricát fertôzött meg. A
StrigAway technológia alapján a CIMMYT megkezdte a
speciálisan e térség ökológiai feltételeihez nemesített
kukoricafajták elôállítását, az AATF (afrikai mezôgaz-
dasági technológiai alapítvány) pedig közremûködik
ezek minél szélesebb körû elterjesztésében. Nyilvánva-
ló, hogy valós eredményekre – legyen szó bármilyen
technológiai újítás elterjesztésérôl – csak akkor számít-
hatunk, ha megvalósul a legszélesebb körû helyi össze-
fogás az államigazgatás, a magánszféra, az érdekképvi-
seletek és a gazdasági szereplôk között.

Idôben lépni

A hozzászólásokból az is kiderült, hogy az új tech-
nológiák létezése önmagában még nem oldja meg a
fejlôdô országok problémáit. Sajnos az ilyen eljárások
alkalmazásához az infrastruktúra még hihetetlenül
hiányos, az érintett népesség képzettsége pedig na-
gyon sok esetben túlságosan is alacsony. Ezért hatal-
mas a felelôssége az érintett országok politikai döntés-
hozóinak – és gazdasági szereplôinek egyaránt, legyen
szó akár az iskolázottsági szint minél gyorsabb
emelésérôl, akár a korszerû technológiákhoz – és így
az internethez, mobil kommunikációs eszközökhöz
való méltányos költségû hozzáférésrôl beszélünk,
elsôsorban a vidéki lakosság esetében. Azokban az or-
szágokban, ahol a lakosság kétharmada a mezôgazda-

ságból próbál megélni, a nemzeti költségvetés tekinté-
lyes hányadát pontosan ennek a szektornak a fejleszté-
sére kellene fordítani. Ez sajnos még messze nem a
valóság – mondta az egyik afrikai résztvevô –, hiszen
hiába kötelezték magukat kormányaik arra, hogy a
költségvetés 10%-át a mezôgazdaság felemelkedésére
áldozzák, saját ígéreteiket sem tartják be. 

A haladás természetesen nem áll meg, de egyáltalán
nem mindegy, milyen sebességgel megy elôre. A fejlett
országoknak – és így hazánknak is – erejükhöz mérten
mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy ez mi-
nél gyorsabb legyen és minél szélesebb kört érintsen
mind Afrikában – ezen belül is elsôsorban a szubsza-
harai övezetben –, mind Latin-Amerikában, vagy Dél-
kelet-Ázsiában. A magyar segítség egyik lehetséges for-
mája a fejlôdô országokkal való együttmûködésben a
mezôgazdasági kutatásokba való bekapcsolódásunk,
melyre mind önállóan, mind uniós tagként számtalan
lehetôségünk van. A magyar mezôgazdasági kutatás, az
ebben található szürkeállomány világszerte elismerést
és szívesen fogadják ilyen irányú felajánlásunkat. A leg-
fontosabb azonban az, hogy ezt a legkörültekintôbben,
célszerûen más országokkal, nemzetközi szervezetek-
kel közösen tegyük – FAO, CGIAR, EIARD, ERA-ARD –,
hogy a befektetett anyagi és szellemi tôke minél jobban
hasznosuljon. A fejlôdô országok részérôl megvan a
szándék a fejlôdésre és az együttmûködésre, ez min-
dennél meggyôzôbben látható volt a kiállításon bemu-
tatkozó Szenegál, Mali, Elefántcsontpart standján, ki-
tûnt az ott bemutatott, a mezôgazdasági kutatás-fejlesz-
téssel kapcsolatos anyagokból. Az európai cégek is egy-
re inkább felfedezik a térséget, francia, olasz vállalatok
építettek már pl. gyümölcs-, zöldség- vagy éppen hal-
feldolgozót Szenegálban, Burkina Fasóban. Ha Ma-
gyarország bekapcsolódik az itt folyó nemzetközi agrár
K+F-programokba, nem csupán szakmai elismertsé-
günk növekszik, hanem intelligens módon gazdasági
érdekeinket is tudjuk szolgálni. A fejlôdô országban is
el fog jönni az az idô, amikor szinte mindenütt nyugvó-
pontra jutnak a konfliktusok, és megnyílik a lehetôség
a kimondottan gazdasági programok elôtt. Aki azonban
csak akkor szánja el magát döntésre, már elkésett.
Nem véletlen, hogy a legtöbb ország már most igyek-
szik „hídfôállásokat” kiépíteni Afrikában, Latin-Ameri-
kában, és nem csak a legerôsebb gazdasági-politikai
hatalmak, a kisebb európai országok is! (Az egy külön
cikket érdemelne, mekkorára nôtt Kína befolyása Afri-
kában az utóbbi évtizedekben!)

A szervezôk reményei szerint a konferenciának
lesz folytatása – talán éppen egy, a probléma által érin-
tett országban. A téma iránt érdeklôdôk megtalálják a
konferenciával kapcsolatos sajtóanyagokat és az
elôadásokat az alábbi honlapra látogatva: www.tech-
forfood.com                                       Somogyi Norbert

FVM
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Ausztria 
A gráci Styrian BioFuelst (SBF) mintegy 60.000

tonna biodízel kinyerésére alapították a Styriai
Gaishorn-ban. Az üzem repceolajat dolgoz majd
föl, valamint szójaolajat és pálmaolajat. 2008 ja-
nuárjában tervezik az üzembe helyezést. A beru-
házás költségigénye 21 millió euró. 

Belgium 
Az indiai Praj cég látja el technológiával a

Liege-hez közeli Wanze-ben mûködô etanol üze-
met. A Praj cég képviselôje szerint a cég szolgáltat-
ja a belga üzemnek a szabadalmat és a mérnöki
munkát. 2008-ban indul az üzem. A Biowanze SA
75%-os részaránnyal a Crop Energies AG leány-
vállalata. 

Hollandia
A holland Vierhouten Vet biodízel-ág Kanpen-

ban kezdi meg 50 millió liter kapacitású biodízel
gyártását 2007 elején. Érdekesség, és jellemzi a
hollandok környezettudatosságát, hogy a gyár
használt háztartási olajat dolgoz föl.

Németország
2006 végére a német biodízel kapacitás elérte a

közel 3 millió tonnát, további emelkedés várható.
Idén 3,7 millió tonnára nô a biodízel mennyisége
mondta többek között Dr. Norbert Heim, az Union
zur Förderung von Oel- und Proteinpflanzen e. V.
(német Olaj- és Fehérjenövényeket Támogató
Egyesülés, UFOP) ügyvezetô igazgatója. Már 2005-
ben elérte a 2,1 millió tonnát a biodízel mennyisé-
ge. 2005-ben mintegy 300.000 tonna finomítatlan
növényi olajat is fölhasználtak Németországban.
Sôt, üzemanyagként 300.000 tonna tiszta, étkezési
növényi olajat használtak. Ebbôl 250.000 tonnát
traktorok és más szállító eszközök üzemanyaga-
ként használtak, 50.000 tonnát pedig a gazdaságo-
kon belül közlekedô jármûvek fogyasztottak el.

A növekedés üteme figyelemreméltó Németor-
szágban. 2005-ben a teljes etanol termelés 334,6
millió liter volt, szemben a 2004 évi 186,3 millió li-
terrel. 2006-ban a gabonából nyert etanol 449,1
millió litert tett ki, a nem mezôgazdasági eredetû
etanol 125,8 millió liter volt. 

A Petrotec német biodízel cég 60 millió eurót
fektet be az elkövetkezô 2 évben, melynek során
négy új üzemet épít föl egyet-egyet Németország-
ban és az Egyesült Királyságban, kettôt az Ameri-
kai Egyesült Államokban. A cég használt háztartá-
si olajat alakít át biodízellé. Az elôbbit a gyorsét-

termekbôl szállítja el. Így egy veszélyes hulladék-
tól mentesíti az adott körzetet. A négy új üzemét
2009 végére építik föl.

A Petrotec már most mûködtet egy 85.000 ton-
na kapacitású biodízel üzemet Südlohnban, Észak-
Rajna Vesztfáliában. 

Írország
16 bioüzemanyag üzem adómenteséget élvez

Noel Dempsey, a Kommunikációs, Tengeri és Ter-
mészeti Erôforrások Minisztériumának elsô embe-
re kijelentette, hogy 16 bioüzemanyag projekt él-
vez adómentességet mintegy 200 millió euró ér-
tékben. 102 cég pályázott arra, hogy mentesüljön a
fogyasztási adó alól. 

Teljes kapacitásukat 2008-ban érik el. Jelenleg
163 millió liter bioüzemanyagot szállítanak
elsôsorban az ír szállítási piacra, a bioüzemanyag
a teljes üzemanyag piac 2,2%-át teszi ki. 

T.E.
World Ethanol and Biofuels Report

Megszerettetni a gyümölcsöt!
Az ír kormány a kisiskolások számára ingyen oszt
gyümölcsöt. A cél a gyerekekkel megszerettetni a
rendszeres friss zöldség- és gyümölcsfogyasztást. A
programot a körtével kezdték. E célra 4 millió eurót
fordítanak, amelyet a Világ-egészségügyi Szervezet
által meghirdetett pályázaton nyertek el. Írország-
ban a gyümölcsfogyasztás nem éri el a nemzetközi
szervezetek által javasolt mennyiséget. 

-t-
Fruit and Vegetable Markets
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Kiemelkedô export, 
alacsony árak

A spanyol gyümölcs- és zöldségkivitel rekord
mennyiséget ért el 2006-ben, 9,69 millió tonnát,
amely 9%-kal haladja meg a 2005. évit. A viszonylag
alacsony árak ellenére, a szállítmányok értéke szin-
tén rekordot ért el, 7,39 millió eurót, 5%-kal többet,
mint 2005-ben. A spanyolok mégsem elégedettek,
mivel az átlagos export árak annyira alacsonyak vol-
tak. A paradicsom 995.000 tonnás mennyiséggel,
mennyiségét tekintve a legfontosabb zöldség, de
5%-kal csökkent a kiszállított áru pénzbeli értéke.
Az 1 millió tonnás paradicsom mennyiségét eddig
kétszer sikerült elérni, 2001-ben és 2004-ben. Máso-
dik helyen a különbözô saláták állnak a kivitelben,
amely 553.000 tonna. -t-

Fruit and Vegetable Markets
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Közlöny

Halászat

A Tanács 41/2007/EK rendelete (2006. december 21) a bi-
zonyos halállományokra és halállománycsoportokra vonat-
kozó, halfogási korlátozások alá tartozó vizeken tartózkodó
közösségi hajókon és a közösségi vizeken alkalmazandó
halászati lehetôségeknek és kapcsolódó feltételeknek a
2007. évre történô meghatározásáról

Hivatalos Lap, 50. évfolyam, L15, 2007. január 20. 1. oldal

A Bizottság határozata (2007. február 2.) a Guineai Köztár-
saságból származó, emberi fogyasztásra szánt halászati ter-
mékek importját felfüggesztô sürgôsségi intézkedésekrôl
(az értesítés a C(2007) 278. számú dokumentummal tör-
tént) (1)

Hivatalos Lap, 50. évfolyam, L28, 2007. február 3. 25. oldal

2007/88/EK A Bizottság határozata (2007. február 8.) az
51/2006/EK tanácsi rendelet IIA. mellékletével összhang-
ban Hollandia és az Egyesült Királyság számára a fokozott
megfigyelési programok keretében halászattal eltölthetô
három többletnap biztosításáról (az értesítés a C(2007) 365.
számú dokumentummal történt)

Hivatalos Lap, 50. évfolyam, L38, 2007. február 10. 4. oldal

A Bizottság 146/2007/EK rendelete (2007. február 15.) a
3440/84/EGK rendeletnek a halszivattyút használó hajók
egyes vonóhálóira vonatkozó feltételek tekintetében tör-
ténô módosításáról

Hivatalos Lap, 50. évfolyam, L46, 2007. február 16. 9. oldal

A Bizottság 147/2007/EK rendelete (2007. február 15.)
egyes halállományok esetében a 2007 és 2012 közötti
idôszakra vonatkozóan megállapított kvótáknak a halászati
erôforrások közös halászati politika alapján történô
védelmérôl és fenntartható kiaknázásáról szóló
2371/2002/EK tanácsi rendelet 23. cikkének (4) bekezdése
alapján történô kiigazításáról

Hivatalos Lap, 50. évfolyam, L46, 2007. február 16. 10. oldal

Támogatások, vámok

A Bizottság 37/2007/EK rendelete (2007. január 17.) a tag-
államok intervenciós hivatalai birtokában lévô gabonafélék
kivitelére irányuló folyamatos pályázati eljárás megnyitásá-
ról szóló 990/2006/EK rendelet módosításáról

Hivatalos Lap, 50. évfolyam, L11, 2007. január 18. 3. oldal

A Bizottság 38/2007/EK rendelete (2007. január 17.) Bel-
gium, a Cseh Köztársaság, Spanyolország, Írország,
Olaszország, Magyarország, Lengyelország, Szlovákia és
Svédország intervenciós hivatala birtokában lévô cukor ex-

port célú viszonteladására vonatkozó folyamatos pályázati
felhívás megnyitásáról

Hivatalos Lap, 50. évfolyam, L11, 2007. január 18. 4. oldal

A Bizottság 39/2007/EK rendelete (2007. január 17.) a hán-
tolt és fényezett gabonamagvak export-visszatérítésekor al-
kalmazandó meghatározásáról szóló 821/68/EGK rendelet
angol, bolgár, cseh, dán, észt, finn, francia, görög, lengyel,
lett, litván, magyar, máltai, olasz, portugál, román, spanyol,
svéd, szlovák és szlovén változatának helyesbítésérôl

Hivatalos Lap, 50. évfolyam, L11, 2007. január 18. 11. oldal

A Bizottság 53/2007/EK rendelete (2007. január 23.) az
1483/2006/EK rendeletnek a tagállamok intervenciós hiva-
talai birtokában lévô gabonaféléknek a közösségi piacon
történô viszonteladására irányuló folyamatos pályázati fel-
hívás tárgyát képezô mennyiségek tekintetében történô
módosításáról

Hivatalos Lap, 50. évfolyam, L17, 2007. január 24. 8. oldal

A Bizottság 88/2007/EK rendelete (2006. december 12.) a
19021100 és a 190219 KN-kód alá tartozó, száraztésztater-
mékek formájában exportált gabona export-visszatérítési
rendszere alkalmazásának különleges részletes szabályai
megállapításáról (kodifikált változat)

Hivatalos Lap, 50. évfolyam, L21, 2007. január 30. 16. oldal

A Bizottság 91/2007/EK rendelete (2007. január 30.) az
1483/2006/EK rendeletnek a tagállamok intervenciós hiva-
talai birtokában lévô gabonaféléknek a közösségi piacon
történô viszonteladására irányuló folyamatos pályázati fel-
hívás tárgyát képezô mennyiségek tekintetében történô
módosításáról

Hivatalos Lap, 50. évfolyam, L22, 2007. január 31. 5. oldal

A Bizottság 92/2007/EK rendelete (2007. január 30.) a fino-
mítóüzemek 2006/2007-es gazdasági év során történô ellá-
tására szánt, az AKCS-országokból és Indiából származó
nyers nádcukor kiegészítô mennyiségének meghatározásá-
ról

Hivatalos Lap, 50. évfolyam, L22, 2007. január 31. 10. oldal

A Bizottság 96/2007/EK rendelete (2007. január 31.) az
1898/2005/EK rendeletnek a nonprofit intézmények és
szervezetek vajbeszerzéséhez nyújtott támogatása tekinte-
tében történô módosításáról

Hivatalos Lap, 50. évfolyam, L25, 2007. február 1. 6. oldal

A Bizottság 104/2007/EK rendelete (2007. február 2.) a fel-
dolgozásra szánt paradicsom támogatásának a 2007/2008-
as gazdasági évre vonatkozó meghatározásáról

Hivatalos Lap, 50. évfolyam, L28, 2007. február 3. 10. oldal
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Az Európai Unió Hivatalos Lapjában megjelenô rendelkezések
Az alábbiakban felsorolt EU rendelkezéseket a Hivatalos Lap L sorozatának 2006. decemberi és 2007. januárban
és februárban megjelent számaiból válogattuk. A lista teljesség igénye nélkül szelektálja a mezôgazdasággal és
élelmiszeriparral foglalkozó rendelkezéseket. Az Európai Unió teljes magyar nyelvû joganyaga elérhetô az Eu-
rópai Unió Hivatalos Lapjának különkiadásában.



Közlöny

A Bizottság 115/2007/EK rendelete (2007. február 7.) a
60/2004/EK rendeletnek a piacról el nem távolított cukor
többletmennyiségei után kivetett összegek közösségi
költségvetésbe történô jóváírása tekintetében való módo-
sításáról

Hivatalos Lap, 50. évfolyam, L35, 2007. február 8. 4. oldal

A Bizottság 116/2007/EK rendelete (2007. február 7.) a
szárított takarmány piacának közös szervezésérôl szóló
1786/2003/EK tanácsi rendelet alkalmazási szabályainak
megállapításáról szóló 382/2005/EK rendelet módosítá-
sáról

Hivatalos Lap, 50. évfolyam, L35, 2007. február 8. 7. oldal

A Bizottság 119/2007/EK rendelete (2007. február 8.) a cu-
korágazat piacának közös szervezését érintô reform kere-
tében átmeneti intézkedések megállapításáról szóló
493/2006/EK rendelet módosításáról

Hivatalos Lap, 50. évfolyam, L37, 2007. február 9. 3. oldal

A Bizottság 128/2007/EK rendelete (2007. február 12.) az
egyes tejtermékekre nyújtott export-visszatérítésekre vo-
natkozó pályázati eljárás létrehozásáról szóló 580/2004/EK
rendelet és az egyes vajfélékre nyújtott export-visszatéríté-
sekre vonatkozó folyamatos pályázati felhívás megnyitásá-
ról szóló 581/2004/EK rendelet módosításáról

Hivatalos Lap, 50. évfolyam, L41, 2007. február 13. 6. oldal

A Bizottság 131/2007/EK rendelete (2007. február 13.) a
990/2006/EK rendeletnek az egyes tagállamok intervenciós
hivatalainak birtokában lévô közönséges búza és árpa kivi-
telére irányuló folyamatos pályázati eljárások tárgyát ké-
pezô mennyiségek tekintetében történô módosításáról

Hivatalos Lap, 50. évfolyam, L42, 2007. február 14. 3. oldal

A Bizottság 132/2007/EK rendelete (2007. február 13.) az
1483/2006/EK rendeletnek a tagállamok intervenciós hiva-
talai birtokában lévô gabonaféléknek a közösségi piacon
történô viszonteladására irányuló folyamatos pályázati fel-
hívás tárgyát képezô mennyiségek tekintetében történô
módosításáról

Hivatalos Lap, 50. évfolyam, L42, 2007. február 14. 8. oldal

A Bizottság 142/2007/EK rendelete (2007. február 14.) a
327/98/EK és az 1291/2000/EK rendelet rendelkezéseitôl a
rizs és a törmelékrizs behozatalára vonatkozó vámkontin-
gensek keretében 2006 júliusára kiadott behozatali engedé-
lyek tekintetében való eltérésrôl szóló 1610/2006/EK ren-
delet módosításáról

Hivatalos Lap, 50. évfolyam, L43, 2007. február 15. 11. oldal

A Bizottság 163/2007/EK rendelete (2007. február 19.) a
2005/2006-os gazdasági évre vonatkozóan a cukorgyártók
által a cukorrépa-eladóknak az alapilleték maximális
összege és ezen illeték összege közötti különbség alapján
fizetendô összegek rögzítésérôl

Hivatalos Lap, 50. évfolyam, L51, 2007. február 20. 16. oldal

A Bizottság 164/2007/EK rendelete (2007. február 19.) a
cukorágazatban termelési illetékként fizetendô össze-

geknek a 2005/2006-os gazdasági évre történô megállapí-
tásáról

Hivatalos Lap, 50. évfolyam, L51, 2007. február 20. 17. oldal

Egyéb

A Bizottság 81/2007/EK rendelete (2007. január 29.) az
AKCS-jegyzôkönyv és az Indiával kötött megállapodás alap-
ján behozandó nádcukorra vonatkozó szállítási kötelezett-
ségeknek a 2006–2007-es szállítási idôszakra történô meg-
határozásáról

Hivatalos Lap, 50. évfolyam, L21, 2007. január 30. 3. oldal

A Bizottság határozata (2007. február 1.) a mezôgazdasági
üzemek szerkezetére vonatkozó 2007. évi felmérésre vo-
natkozóan egyes tagállamok számára a statisztikai
felmérésektôl eltérô forrásokból származó információk fel-
használásának engedélyezésérôl (az értesítés a C(2006)
7173. számú dokumentummal történt) (1)

Hivatalos Lap, 50. évfolyam, L28, 2007. február 3. 19. oldal

2007/64/EK A Bizottság határozata (2006. december 15.) a
közösségi ökocímke táptalajoknak történô odaítélésével
kapcsolatban felülvizsgált ökológiai kritériumok és a vonat-
kozó értékelési és ellenôrzési követelmények megállapítá-
sáról (az értesítés a C(2006) 6962. számú dokumentummal
történt) (1)

Hivatalos Lap, 50. évfolyam, L32, 2007. február 6. 137. oldal

2007/84/EK A Bizottság határozata (2007. február 2.) az ag-
rárstatisztikák tökéletesítését célzó, 2007-re szóló technikai
cselekvési terv jóváhagyásáról (az értesítés a C(2006) 7081.
számú dokumentummal történt)

Hivatalos Lap, 50. évfolyam, L35, 2007. február 8. 18. oldal

A Bizottság 148/2007/EK rendelete (2007. február 15.)
egyes neveknek az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és
földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzésérôl

Hivatalos Lap, 50. évfolyam, L46, 2007. február 16. 14. oldal

A Bizottság 149/2007/EK rendelete (2007. február 15.) egy
megnevezésnek a hagyományos különleges termékek
jegyzékébe való bejegyzésérôl – Boerenkaas (HKT)

Hivatalos Lap, 50. évfolyam, L46, 2007. február 16. 18. oldal

A Bizottság 162/2007/EK rendelete (2007. február 19.) a
mûtrágyákról szóló 2003/2003/EK európai parlamenti és
tanácsi rendelet I. és IV. mellékletének a mûszaki
fejlôdéshez történô hozzáigazítás érdekében történô módo-
sításáról (1)
Hivatalos Lap, 50. évfolyam, L51, 2007. február 20. 7. oldal

Készítette:
Román Zoltán, EU információs koordinátor

FVM, Agrár- vidékfejlesztési Fôosztály
Az itt felsorolt jogszabályokról érdeklôdni lehet a 

301-4055-ös telefonon és a romanz@fvm.hu email címen.
További jogszabályok megtekinthetôk 

a http://eur-lex.europa.eu oldalon.

2007. 12. évfolyam 3. szám 31



Tájékoztató
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Az Országos Mezôgazdasági Könyvtár és Dokumentációs Központ

EURÓPAI UNIÓ GYÛJTEMÉNYE

• A gyûjteményt az Országos Mezôgazdasági Könyvtár olvasói használhatják.

• A szabad polcokon elhelyezett mintegy 1500 könyv- és 50-féle folyóirat-állomány helyben olvasha-
tó. Egyes anyagrészekrôl olvasóinknak igény szerint fénymásolatot készítünk a szerzôi jogvédel-
mi szabályok figyelembevételével.

• Az Európai Unió statisztikai és jogi CD-ROM adatbázisainak használatához szükség esetén térítés-
mentesen segítséget nyújtunk. Az adatbázisok anyagának nyomtatása, ill. adathordozóra mentése
azonban térítésköteles.

Megjelent a 2006-os MAGYAR MEZÔGAZDASÁGI BIBLIOGRÁFIA

A CD-n megjelent bibliográfia teljes áttekintést ad a hazai mezôgazdaságnak 
és határterületeinek szakirodalmáról. 

Mintegy 200 folyóirat feldolgozásával készül, évente több ezer bibliográfiai tételt tartalmaz. 
A mezôgazdaság szakterületei szerint rendezett, katalogizált kiadvány használatát külön 

tárgy- és névmutató könnyíti meg. 
A Word-formátumban feldolgozott címanyag egészben és részenként is kinyomtatható, 

ill. saját publikációk, tudományos dolgozatok, szakdolgozatok és pályázatok irodalomjegyzékébe 
tetszôleges válogatással közvetlenül átmásolható (átemelhetô).

Segíti továbbá a könyvtárban való célirányos tájékozódást is; elôzetes (otthoni) használatával már
elôre tervezhetô, hogy a könyvtárban melyik szakanyagot kérjük ki. 

Megrendelhetô telefonon: 06-1-489-4910 és e-mail-en: a szerkesztoseg@omgk.hu

AGRÁRKÖNYVTÁRI HÍRVILÁG

Könyvtárunk koordinációs központi feladatából következôen rendszeres tájékoztatást adunk 
szakmai munkánkról, tudományos tevékenységünkrôl, szolgáltatásainkról, terveinkrôl, 
rendezvényeinkrôl a hazai és nemzetközi eseményekrôl az agrárágazat könyvtárosai 

és az érdeklôdôk számára. Megjelenik negyedévente az OMGK honlapján. 

SZAKIRODALMI SZOLGÁLTATÓHÁZ 

Szaklapok és folyóiratok, magyar és idegen nyelvû szakkönyvek, tankönyvek, elektronikus 
adathordozók és dokumentumok értékesítése a hazai szakkönyvkiadók teljes választékával. 

A Szolgáltatóházban mûködik az elsô hazai mezôgazdasági szakkönyv-antikvárium.

BUDAI TELEHÁZ

Szolgáltatásainkból: számítógép-használat, nyomtatás, fénymásolás, faxolási lehetôség, CD-írás,
szkennelés és Internet-használat. Számítógépes programok használata: szövegszerkesztés, 

táblázatkészítés, adatbázis-kezelés stb. Internetes könyváruház.
Telefon/fax: 06-1-489-4974, e-mail: telehaz@omgk.hu, honlapunk: www.budaitelehaz.gportal.hu

ORSZÁGOS MEZÔGAZDASÁGI KÖNYVTÁR ÉS DOKUMENTÁCIÓS KÖZPONT
1012 Budapest, Attila út 93. • 1253 Budapest 13, Pf.: 15 • Telefon: 06-1-489-4900

Pénzforgalmi jelzôszám: MNB 10032000-01494532



Egy, az utóbbi idôben egyre vitatottabb energianövény, az olajpálma

Papaya, ahogy megterem

Gazdálkodó és családja a learatott rizzsel Sokat megélt famatuzsálem egy falu közepén

Az egyik fô mezôgazdasági termék, 
a kókuszpálma

Jellegzetes közép-guineai tájkép a száraz évszakban: legelôként
hasznosított rizstarló szarvasmarhákkal és virágzó mangófákkal

Alkalmi piaci kínálat Guineában az út 
szélén felállított asztalokon és a földön:
papaya, ananász, manióka, paradicsom,

citrusfélék, paprika



Földhasználat címmel és átfogó
tartalmi, szerke-

zeti felépítéssel szakkönyvet (tankönyvet) elôször jelen-
tetett meg a Dialóg Campus Kiadó, az oktatás, a kutatás,
tervezés, a hivatalok munkatársai és legfôképpen a gaz-
datársadalom számára A kiadványt nem csak az agrári-
umban, hanem a különbözô területhasznosítással, terü-
let-felhasználással foglalkozó társszakterületek – víz-
ügy, környezetvédelem, természetvédelem, közlekedés
– munkatársai is jól hasznosíthatják. A bevezetô fejezet-
ben a klasszikus európai földhasználati módok, birtok-
szerkezetek kialakulása,  feltárása és a hazai földhasz-
nálati reformlehetôségeket,
birtok- és területrendezési
stratégiákat mutatjuk be.

A mezôgazdasági, erdé-
szeti és természetvédelmi
földhasználat, tájhasználat
kapcsolata, fejlôdési irányai
c. rész a mûvelési ágak szer-
kezetét, arányait, ezek vál-
tozási lehetôségeit tárgyalja.
A földhasználatot a termô-
földek geomorfológiai elhe-
lyezkedése: a hegyek, völ-
gyek, medencék, síkságok,
sárrétek, turjánok, vápák és
velük összefüggésben a raj-
tuk levô termôfelületek,
mûvelési ágak adottságai az
– égtáji fekvés, mikroklíma,
lejtôkategória, a talajképzô
kôzet jellege, a talajvíz
mélysége – nagymértékben
befolyásolják. A birtokszer-
kezet, birtokrendezés, birtok-
tervezés c. fejezet egyedülál-
lóan tárgyalja és mutatja be
a 2. ezredforduló elôtti, utá-
ni magyar „földkérdés”, bir-
tokpolitika történetét és vi-
szontagságait, (birtokren-
dezés a két világháború kö-
zött; a szocializmusban és a
rendszerváltást követôen; nagyüzemek átalakulása,
kárpótlás, privatizáció; tulajdonviszonyok, a földtulaj-
don jelenlegi szerkezete stb.). Részletesen tárgyalja a
birtokrendezés alternatíváit, fejlesztési lehetôségeit: a
helyi kezdeményezésû, spontán; az intézményesített,
mérsékelt ütemû; erôteljes ütemû, teljes körû birtok-
rendezéseket. A racionális, a társadalom együttérzését
kifejezô birtokpolitikai szempontok mellett a sajátos
földhasználati adottságoknak is meghatározó szerepe
van a birtokrendezésben. Más adottságokkal bírnak a
kedvezôbb termôhelyi adottságú szántóövezetek, sajá-
tos, vagy kedvezôtlenebb termôhelyi, tájvédelmi-adott-
ságú hegy- és dombvidéki vegyes (szántó, rét, legelô,
erdô) földhasználatú régiók.

A földértékelés, földminôsítés, -minôségromlás és –
minôségjavítás c. fejezet teljeskörûen rendszerezi az ál-
talános célú, valamint az ingatlankataszteri földértéke-
lés fogalmát, módszereit: a hozadéki kataszteri (arany-
koronás); a mintateres, genetikus (felújított kataszteri);
és a talaj térképes-genetikus (új) földminôsítést. A föld-

értékelés módszereit konkrét példákkal mutatja be. 
A 4,7 millió ha szántó mintegy fele részére (a homokta-
lajokra, a savanyú és szikes talaj övezetekre) a föld-
minôség változására, a javítási módszerekre, a javító-
anyagok meghatározására ugyancsak konkrét számítá-
sokat, példamegoldásokat tartalmaz. Egyedülállóan
tárgyalja a kôportrágyák ásványi talajjavító anyagok tí-
pusait, azok technológiai, fizikai, kémiai tulajdonságait
(rostos tôzeg, vegyes tôzeg, érett tôzeg, lápföld, kotu,
lignitpor, alginit, mészkôpor, lápi mésziszap, dolomit-
por, gipsz, gipsz-anhidrit, lösz (digóföld), bentonit, per-
lit, zeolit, kálitrachit, kálitufa stb.) mennyiségi, minôsé-

gi, települési viszonyait, in-
tenzív és szántóföldi kerté-
szeti hasznosítási lehetôsé-
geit.

A földek mûvelhetôsége,
talajtechnológiai (fizikai,
kémiai) tulajdonságai c.
rész a talajok felosztását,
jellemzését és földhaszná-
lati adottságait mutatja be.
A földhasználatot, földmû-
velést elôsegítô talajtérké-
pek teljes körû rendszerezé-
sét, alkalmazását is tárgyal-
ja. A termôföld nyilvántartá-
sára, a birtoktagok kialakí-
tására, a földhasználatra és
a földvédelemre vonatkozó
rendelkezések, befejezô feje-
zet: az ingatlan-nyilvántar-
tás (földnyilvántartás); a kü-
lönbözô földtulajdon kate-
góriák; a birtoktagok kiala-
kítására vonatkozó rendel-
kezések, a földhasználati
nyilvántartás; az EU kom-
form Mezôgazdasági Parcel-
la Azonosító Rendszer
(MePAR) gyakorlati alkal-
mazása; a földhasználat,
földvédelem rendelkezései;
a termôföld más célú hasz-

nosítása; a mûvelési ág megváltoztatása; a földhasználó
talajvédelmi kötelességei c. témakörökre tagolódik.

A könyv egyik fô célja az is (a szerzô közel négy év-
tizedes kutatói, tervezôi, oktatói tevékenysége, tapasz-
talatai nyomán), hogy a földet szeretô, földhasználó,
gazdálkodó társadalom e kiadványt a tevékenységéhez
akár kézikönyvként forgathassa. Ezért reméljük, hogy
a könyv a mezôgazdasági, erdészeti, kertészeti vállal-
kozók érdeklôdését felkeltô hasznos olvasmányként
szolgálhat. Tartalmi, szerkezeti felépítése nem csak a
szántókra, hanem valamennyi (10) mûvelési ágra ki-
terjed, és a gazdálkodást, fejlesztést elôsegítô igen sok
mûszaki, gazdasági, jogi ismeretet, adatot tartalmaz.

A kutatók, tervezôk tevékenységéhez is (a bir-
tokrendezôk, birtoktervezôk, területrendezôk, tájren-
dezôk, külterületi rendezési tervek, vonalas létesítmé-
nyek tervezôi számára) tervezési segédletként szolgál-
hat a kiadvány. Beszerezhetô a nagyobb könyvesbol-
tokban és a kiadónál: 1088 Budapest, Rákóczi u. 9. 
T/F: (1) 266-1265.


