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Összefoglaló 

az  57.  közgazdász vándorgyűlés IV. Fenntarthatósági szekció munkájáról. 

A IV. Fenntarthatósági szekció délelőtti programját az MKT Mezőgazdasági és Élelmiszer-

ipari Szakosztálya rendezte, így a környezeti fenntarthatóság elérése érdekében, a szakmai 

eszmecsere központjában a mit kell tennünk környezetünk védelme és egy fenntartható 

agrárgazdaság működtetése érdekében kérdéskör állt.   

A szekcióülés munkájához kiinduló támpontot adott Nagy István agrárminiszter úr 

csütörtökön, a plenáris ülésen elmondott „Klímaváltozás – változó agrárgazdasági és 

élelmiszer-piaci klíma” című előadása. Ebben ismertette, hogy a klímaváltozás hatásainak 

Európában, hazánk az egyik legsérülékenyebb országa. 

Kiemelte, hogy a kormányzat természetesen nem tétlenül nézi a folyamatokat, hanem a 

talajvédelem, az öntözés, a levegővédelem területére koncentrálva a megelőzés, a változás 

lassítása és az alkalmazkodás eszközeinek támogatásával, például erdőtelepítés, 

épületkorszerűsítés, a környezetkímélő, digitalizált mezőgazdasági technológiák és a 

vidékfejlesztési programok segítségével, valamint az azokhoz kapcsolódó szabályozási és 

támogatási lépésekkel veszik fel a harcot. Ebben a lépéssorozatban kiemelkedő szerepet 

játszik az elkövetkező 10 évben az évi 17MrdFt öntözésfejlesztési támogatás, amellyel meg 

kívánjuk duplázni az öntözött területek nagyságát hazánkban. 

Kiemelte, hogy az élelmiszerpazarlás a környezet felesleges terhelését jelenti, ezért ez a 

jövőben globálisan és lokálisan is nagyobb figyelmet kíván. Jó hír, hogy a feltárt problémák 

kezelése stratégiai súlyuknak megfelelően mind a források biztosításával, mind a végrehajtó 

intézményrendszer fejlesztésével, nagy erővel megindult. Ugyanakkor a hazai és EU 

közpénzeken túl mindezen fejlesztésekhez szükséges a magán és banki finanszírozású 

források bevonása is és mivel az agrárium egy biztonságosan megtérülő befektetés, ezért 

javasolta a pénzügyi szakembereknek a minél aktívabb részvételt a finanszírozásban.  

A péntek délelőtt tartott IV. Fenntarthatóság szekcióülés előadásai és kapcsolódó vitái egy 

tudatosan tervezet utat jártak végig. A hogyan állunk az űrből nézve globálisan és hazánkat 

nézve lokálisan helyzetfelméréssel indult. Az eredmény egyértelmű. Több területen szemmel 

is látható változások jelei mutatkoznak. Emellett megismerkedhettünk azzal, hogyan tudjuk 

hasznosítani az űrtechnológia eredményeit a mezőgazdaság számára! Óriási lehetőség, élni 

kell vele! 

A mit kell tennünk kérdésre egy lehetséges válaszként - a V4 együttműködés szép példájaként 

- a kiváló előadást tartó a szlovák kolléga rámutatott, hogyan lehet egyszerű lépések 

következetes sorozatával is jelentős eredményeket elérni a vízvisszatartásban, ezzel 

hozzájárulni a kiszáradások megelőzéséhez és a fenntartható vízgazdálkodáshoz.  

A felvezető távérzékeléses elemzésre ráépült a klímaváltozásra - a fenntarthatóság érdekében 

- reagálni próbáló EU Közös Agrárpolitika tervezett eszközeinek és módszereinek nemzetközi 

és hazai véleményezése. Kiderült, hogy a cél helyes, de a tervezett EU reform jelenlegi 
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formájában egy olyan bonyolult és sok kockázati tényezős eszköz, módszer és forrásrendszert 

kíván bevetni, amelynek a hatása, akár a kitűzött céllal ellentétes is lehet. A megcélzott helyes 

célok elismerése mellett a vélemények megegyeztek abban, hogy a tervezet reform jelen 

formájában nem javasolható elfogadásra, azon változtatni kell. A hazai fejlesztési célok között 

fontos szerepet játszik a modernizáció elősegítése és az utolsó polihisztorként működő 

gazdálkodok oktatási és szakképzési támogatásán túl annak elismertetése, hogy a környezetért 

tett többletmunkáért többletjövedelem jár. 

Mit tehet a hazai agrárium? Mit ajánl a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara? Mit 

tehetnek/tesznek a helyben gazdálkodók? Hogyan lehet alkalmazkodni? Milyen kármegelőző 

és kárelhárító lépések jöhetnek szóba?  Egyéb eredményei mellett lehet-e a biogazdálkodás a 

klímaváltozás lassításának eredményes eszköze? Felkészült és segítő-e az alkalmazkodáshoz 

és a zöld megoldások finanszírozásához a hazai bankrendszer?  És a már elkerülhetetlen, 

megtörtént a baj kezelésére kínálnak-e a kockázatátvállalást tényleg garantáló megoldásokat a 

biztosítok? 

Ezen kérdések ívén haladt tovább a szekcióülés, amelyre összetett válaszok születtek. A NAK 

munkájával és a falugazdász hálózat segítségével azon fáradozik, hogy segítséget nyújtson az 

ágazat valamennyi szereplőjének. Cél, hogy az öntözés és vízgazdálkodás fejlesztése mellett 

új, a szárazságot és a szélsőséges időjárási viszonyokat jobban elviselni képes növényfajták is 

teret nyerjenek, hiszen ez is egy lépés az alkalmazkodás útját. Ezzel párhuzamosan az 

állattartási technológiák megújítása is szükséges. A precíziós gazdálkodás és az „okos falú” 

fejlesztések, a környezetet kevésbé terhelő és energia hatékony termelési és tenyésztési 

megoldások a problémából kivezető út irányjelzői lehetnek. A környezeti terhek csökkentését, 

a természetes regenerálódás képességének visszaállítását a biogazdálkodás jelentheti, ezért 

szerepét, a fenntarthatósághoz való hozzájárulása miatt is hangsúlyozni kell. Jó lenne elérni, 

hogy a biotermékek ne a gazdagok kiváltsága legyen, és ezáltal ne csak a külföldi, hanem a 

hazai fogyasztói érdeklődés is erősödjön iránta. 

Mindezen alkalmazkodási lépésekhez szükséges technológiai fejlesztések finanszírozási 

szükségességét a bankszektor már felismerte, hiszen ezek elmaradása esetén, a hagyományos, 

a klímaváltozás hatásaira fel nem készített termény és állattartó technológiák finanszírozása 

ma már nagyobb finanszírozási kockázatot jelent, mint az új fejlesztések finanszírozása. 

Ugyanakkor a finanszírozási feltételrendszer továbbra sem egyszerűsödik. A szigorú 

hitelezési szabályok betartása továbbra is igényli az átláthatóságot és ezen a területen van még 

feladat. Azonban a bankszektor tagjainak is képesnek kell lenni arra, hogy a mezőgazdasági 

vállalkozások gazdálkodását ne szigorúan az évek hullámzó teljesítménye alapján értékeljék, 

hanem több év tendenciája és eredménye alapján tegyék meg azt. Összetett a kép a 

mezőgazdasági káresemények piaci alapú biztosításának területén is. A térségben az idei 

évben soha nem látott szélsőséges időjárási események történtek, amelyek komoly károkat 

okoztak, ráadásul olyan területeken is, amelyek biztosítására bár van lehetőség, de ennek 

igénybevételére a gazdák eddig nem gondoltak. Ilyen konkrét eset volt idén például, a 

kukorica viharkár. Az időjárási viszonyok változása miatt a kockázatok mérlegelése nehéz 

terep mind a biztosítási rendszernek, mind a gazdálkodók számára. 
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Összességében meghatározó hangsúlyt kapott a környezettudatóság szerepe, annak általános 

kiterjesztésének és társadalmi meggyőződés szintjére emelésének szükségessége! Minden 

szereplő hangsúlyozta az ehhez szükséges oktatás fontosságának szerepét! 

A fenntarthatóságot a környezeti fenntarthatóságon álló gazdasági fenntarthatóság 

egységeként kell kezelni, amelynek végső célja az emberi élet bölcsőjét biztosító Földi 

környezet megvédése, hiszen ennek hiányában az emberi élet kialakulásának és 

fennmaradásának feltételei vesznek el. 

Földi környezetünk egyedülálló, hiszen az általunk ismert élet feltételeit biztosító hasonlót 

nem ismerünk! A környezettudatosság középpontjában ennek a tudásnak kell állni, hogy nincs 

még egy hasonló!  Környezetünk egyedülállóságát mindenkinek közvetlenül kell érzékelnie. 

Annak súlyával mindenkinek tisztában kell lennie annak érdekében, hogy felismeréséhez ne 

kelljen  kilépni belőle ahhoz, hogy rájöjjön, mit is birtokol. Ne kelljen azt mondanunk 

“Elmentünk a Holdra, hogy felfedezzük a Földet!”, hogy az milyen csodálatos!  

 

Ezt a mondatot az Apollo 8 legénysége fogalmazta meg (Frank Borman, James Lovell, 

William Anders) akik első csapatként hagyták el a Földet azzal a céllal, hogy egy idegen 

égitestet látogassanak meg. Az űrhajósok épp a Hold körüli pályán keringtek, amikor egyszer 

csak megpillantották a Földet, ahogy az előbukkan a Hold horizontja fölött. A „Földkelte” 

felvétel, ami azóta történelmet írt, 1968. december 24-én készült. 

 

 

Nem csoda, hogy ezek után a NASA új jelszava a „Küldetés a Földért!” lett. 

 

Mindezek alapján a szekcióülés előadói és valamennyi résztvevője megegyezett abban, hogy 

ha a környezettudatosan felelős és a pazarlásmentességre törekvő szemléletmódot 

sikerül általános piaci versenyfeltétellé tenni a mezőgazdasági termékek és 

szolgáltatások területén - nem csak lokális, hanem globális szinten is - csak akkor van 

esélyünk egy nagyot lépni a fenntarthatóság irányába. Ha ezt tesszük, ha ezen az úton járunk, 

mi is elmondhatjuk magunkról, hogy küldetésünk van a Földért, a közös Földünkért!  

 

Nyíregyháza, 2019. 09. 06.                Dr. Zöldréti Attila 


