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Tisztelt Elnök Úr!

Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 28. §-ának (4) bekezdése alapján „a lakosság
egészséges  élelmiszerellátását  és  ennek  egyik  feltételeként  a  talajok  termőképességének
helyreállítását  célzó  talajmegújító  mezőgazdasági  gyakorlat  bevezetésének  feladatairól”
címmel a mellékelt határozati javaslatot kívánom benyújtani.



...../2017. (.....) OGY határozat 

a lakosság egészséges élelmiszerellátását és ennek egyik feltételeként a talajok
termőképességének helyreállítását célzó talajmegújító mezőgazdasági gyakorlat bevezetésének

feladatairól

Az Országgyűlés kifejezi elkötelezettségét Magyarország Alaptörvényének XX. cikke iránt, mely
szerint  "Mindenkinek  joga  van  a  testi  és  lelki  egészséghez",  amely  jog  érvényesülését
Magyarország részben az egészséges élelmiszerekhez való hozzáféréssel biztosítja.
Az Országgyűlés, felismerve, hogy a lakosság egészséges élelmiszerekkel való ellátásának alapvető
feltétele  termőtalajaink  termékenységének  megőrzése  és  helyreállítása,  amelynek  fontosságát
Magyarország  Alaptörvényének  a  természeti  erőforrások,  különösen  a  termőföld  védelméről,
fenntartásáról és a jövő nemzedékek számára való megőrzéséről szóló P) cikke is magában foglalja,
felkéri  a  Kormányt  a  talajmegújító  mezőgazdaság  programjának  kidolgozására  és  ütemezett
megvalósítására.
Hazánk  mezőgazdasága  az  értékes  termőterületek  kiterjedtsége  és  az  élelmiszertermelés
hagyományai  következtében  kivételesen  jó  adottságokkal  rendelkezik  nemzetközi
összehasonlításban  is.  Minden  további  feltétel  (az  EU Közös  Agrárpolitikájának  részét  képező
támogatások, felkészült  tudományos kutatói hálózat, magas szintű agrár- és környezettudományi
oktatás) adott ahhoz, hogy a hazai mezőgazdaság olyan módon lássa el hosszú távon egészséges
élelmiszerekkel a magyar lakosságot, és járuljon hozzá az ország gazdasági helyzetét javító export
tevékenységhez, hogy az erőforrások bölcs hasznosítása révén mindez ne az agroökológiai potenciál
csökkenése, hanem megőrzése, sőt növelése mellett valósuljon meg. A napjainkra kialakult helyzet
ezzel  szemben  az,  hogy  a  mezőgazdasági  művelés  alatt  álló  talajaink  minősége,  természetes
termőképessége az alkalmazott  technológiák következtében csökken, ami egyúttal élelmiszer- és
takarmánynövényeink tápanyagtartalmának rohamos csökkenésével is jár. Ebből következően az,
hogy egészséges élelmiszert fogyasztunk-e, már talajaink termőképességének is függvénye.
Az Országgyűlés ezért felkéri a Kormányt, hogy

1. 2017. december 31-ig alkossa meg a Talajmegújító Mezőgazdaság 2018-2030 közötti időszakra
szóló Nemzeti Programját, valamint a megvalósítás intézkedési- és ütemtervét;

a)  A Program kidolgozásába  vonja  be a  Magyar  Tudományos  Akadémiát,  az  agrár-felsőoktatás
intézményeit, az érintett szakmai, érdekvédelmi és civil szervezeteket;

b) Nyújtson támogatást a talajmegújító mezőgazdasági gyakorlat hazai elterjesztéséhez szükséges
alkalmazott  kutatások  támogatására  és  a  jó  gyakorlatok  megismerését  célzó  nemzetközi
együttműködés és tudásátadás erősítésére;

c) Vizsgálja meg és értékelje a talajmegújító mezőgazdasági gyakorlat bevezetésének részletes hazai
(különösen  az  ökológiai,  talajtani,  műszaki,  intézményi,  jogi  és  támogatáspolitikai)
feltételrendszerét, várható előnyeit, költséghatékonyságát és az átállás lehetséges forgatókönyveit;

d)  A Program foglalja  magában  a  talajmegújító  mezőgazdasági  gyakorlat  házi  kertben,  kis-  és
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nagyüzemi  keretek  között,  illetve  a  különböző  termesztett  haszonnövény  kultúrák  esetében
követendő technológiáinak bemutatását, az átállás módját és eszközrendszerét;

e) Ösztönözze a talajmegújító mezőgazdasági gyakorlatnak az agrár közép- és felsőfokú oktatásban
való elterjesztését, biztosítsa a gazdatársadalom ez irányú, önkéntes alapon történő képzését, és a
társadalom tájékoztatását a Program céljáról és végrehajtásáról;

f)  Kezdeményezze  és  támogassa  mintakísérletek  indítását  különböző  léptékű,  művelési  ágú,
vetésszerkezetű termesztő területeken, értékelje azok eredményét és segítse elő a jó gyakorlatok
elterjesztését;

g) Tegye meg a szükséges lépéseket,  hogy a hazai és EU forrásból származó agrártámogatások
megfelelő  alapot  képezzenek  a  talajmegújító  mezőgazdasági  gyakorlat  széles  körű,  fokozatos
bevezetéséhez.  A  támogatási  feltételek  meghatározásakor  kedvezményezze  a  talajmegújító
mezőgazdasági gyakorlat bevezetését és hosszú távú folytatását vállaló mezőgazdasági termelőket.

h) Segítse elő a talajmegújító mezőgazdasági gyakorlat elterjesztéséhez szükséges ágazatok közötti
és ágazaton belüli együttműködést (különösen a növénytermesztés, állattenyésztés, mezőgazdasági
gépgyártás, biomassza-gazdálkodás területén, beleértve a zöld hulladékok lerakóktól való eltérítését
és okszerű hasznosítását), és tegye meg a szükséges intézkedéseket a talajmegújító mezőgazdasági
gyakorlat egyéb ágazatokat érintő feltételrendszerének megteremtése érdekében.
A  talajmegújító  mezőgazdasági  gyakorlat  eljárásainak  az  egészségesebb  környezet,  a  talajok
termékenysége  és  az  élelmiszerbiztonság  élelmiszer  mellett  a  klímaváltozás  hatásainak
megfékezésében és az üvegházhatású gázok megkötésében is jelentős szerepe van, így egyszerre a
hazai  éghajlatváltozási  stratégia  aktív  szénmegkötési  eljárásainak és  az egészséges  környezet,  a
talajtermékenység és az élelmiszerbiztonság megteremtésének hatékony technológiája.

2. Évente számoljon be az Országgyűlésnek a Program végrehajtásának előrehaladásáról.
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Általános indokolás

Magyarország  alapvető  érdeke  a  társadalmi  jól-lét,  az  ennek  megalapozásához  szükséges
természeti  erőforrások  gazdagsága  és  jó  állapota,  és  az  erőforrások  bölcs  hasznosításához
szükséges  tudás  gyarapítása  és  alkalmazása.  Mindezen  belül  stratégiai  kérdés  az
élelmiszerbiztonság  és  az  élelmiszerek  minősége,  mely  az  egészségmegőrzésnek  is  egyre
jelentősebb tényezője. Az egészségben és munkaképes állapotban eltöltött hosszú élethez a jó
környezeti állapot mellett szükséges többek között az optimális tápértékű és ár-értékarányban is
megfelelő, egészséges és megfizethető élelmiszerek biztosítása.

Az élelmiszertermelés  legalapvetőbb feltétele  a  termőtalaj,  amely egy komplex élő rendszer.
Tulajdonságai, termőképessége szabja meg nem csupán az előállított élelmiszerek, termesztett
haszonnövények  mennyiségét,  de  a  minőségét,  beltartalmi  értékeit  is.  Talajaink
termőképességének  megőrzése  ezért  kiemelt  feladat  kell,  hogy  legyen.  A  tudományos
vizsgálatok és a gyakorlati tapasztalatok azonban azt mutatják, hogy talajaink – különösen a nem
megfelelő művelés miatt – rohamosan pusztulnak. Európában jelenleg évente annyi talajtakaró
réteget pusztítunk el egy szántó területen, mint amennyi 17 év alatt, természetes körülmények
között keletkezik. (Átlagosan az új talaj képződése 20 év alatt egyetlen mm - 17 év alatt ennél is
kevesebb - amely mennyiségnek a többszöröse veszik el a szántókról az erózió és a defláció
következtében.) Ez a jelenség hazai talajainkat is sújtja.

Mindez  a  megtermelt  élelmiszerek  minőségében  is  jelentkezik.  A Gödöllői  Agrártudományi
Egyetem  felmérése  kimutatta,  hogy  élelmiszer-  és  takarmánynövényeink  egyes  beltartalmi
értékei 30 év alatt  rohamosan csökkentek: a kukoricánál 31%-ra, a burgonyánál 9,52%-ra,  a
sárgarépánál pedig 4%-ra.

A talajok termőképességének helyreállítására és növelésére számos hagyományos és új, illetve a
régit  az  újjal  ötvöző termesztéstechnológia  alakult  ki  világszerte,  és  már  Magyarországon is
vannak e téren jó gyakorlatok. E technológiák révén kémiai úton előállított vegyianyagok (pl.
műtrágyák)  nélkül,  lényegesen  kisebb  mezőgazdasági  géphasználat  mellett  néhány  év  alatt
számottevően  növelhető  a  talajok  humusztartalma,  talajélete  és  a  növények  által  felvehető
tápanyagok mennyisége, miközben a különböző időjárási szélsőségek, mint például az aszály és
felhőszakadás  egyáltalán  nem,  vagy  csak  sokkal  kisebb  mértékben  befolyásolják  a
termésbiztonságot.

A cél  ezért  Magyarországon is  a  talajmegújító  mezőgazdasági  gyakorlat  elterjesztése.  Ennek
összetett feltételrendszere és az ügy stratégiai jelentősége indokolja, hogy a Kormány nemzeti
program keretében segítse elő a talajmegújító mezőgazdasági gyakorlatot. 
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