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Tisztelt Fıosztályvezetı  Úr! 
 
A 2012. március 1-én kelt levelükben a Felügyelıség véleményét kérték a Nemzeti 
Vidékstratégia környezeti értékelésével kapcsolatban. 
A Nemzeti Vidékstratégia környezeti értékelését áttanulmányoztuk, az abban foglaltakkal 
egyetértünk, véleményünket az alábbiakban adjuk meg:  

 
 

A Nemzeti Vidékstratégia környezeti vizsgálata a vidéki települések szennyvízelhelyezésével 
kapcsolatban a 4.1.2. pontban egy ideális állapot elérését mutatja be, ahol a keletkezett 
fekáliát és keletkezı szennyvizet helyben hasznosítják. A szakszerő egyedi szennyvíz 
elhelyezés a kistelepülési környezetben általában a leginkább ajánlható szennyvízkezelési 
megoldás, de a helyi adottságoktól függıen esetenként kedvezıbb lehet a csatornázás és 
természetközeli szennyvíztisztítás. A jelenlegi, kiépített szennyvízelvezetési- és tisztítási 
infrastruktúra társadalmi elfogadottsága relatíve magas. Már a vidéki kis településeknél is 
jelentıs a kommunális és az ipari szennyvízelvezetés- és tisztítás kiépítettsége, magas a 
rákötések aránya. Így a stratégiában vázolt egyedi szennyvízkezelési megoldások kizárólagos 
alkalmazása a közeljövıben nem valószínő, azok csak a már meglévı megoldásokkal 
kombinálva képzelhetı el. Olyan kistelepülések esetében jelenthet megoldást a helyben 
történı kezelés, ahol még nem épült ki közüzemi szennyvízelvezetés- és tisztítás.  
 
Természet- és tájvédelmi szempontból a Stratégia céljaival és elveivel egyetértünk. A 
Stratégia Hazánk területén 15 millió ember táplálásához szükséges élelmiszer elıállítását 
irányozza meg. Valószínő – ahogy az a 4.1.4. pontban  is kritikaként megfogalmazásra kerül – 
ilyen mennyiségő élelmiszer elıállítás nem valósítható meg a környezeti terhek növekedése 
nélkül. Ezen terhek közé kerülhetnek a természeti értékekre {nem feltétlenül a 
természetvédelmi oltalom alatt álló (védett és Natura 2000) területeken} gyakorolt negatív 
hatások (pl. gyepgazdálkodás intenzifikálása).  
 
Egyet értünk a 4.1.1. fejezet megállapításaival és felhívjuk a figyelmet arra, hogy jelenleg sok 
esetben a gyengébb termıhelyi adottságú, de természetvédelmi szempontból értékes 
földterületeken tervezik az energetikai célú ültetvények megvalósítását. Ez a védett és Natura 
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2000 területeken a természetvédelmi hatóság által kezelhetı, azonban a más természetvédelmi 
szempontból értékes területeken elıfordulhat, hogy már csak az ültetvény meglétérıl szerzünk 
tudomást.  
 
A Stratégia alapvetı problémájának látjuk a 4.2. pont nyolcadik bekezdésében is leírtakat, 
miszerint: „A Stratégiában nincs szó arról, hogy visszaad területeket a természetnek, hogy 
ellensúlyozza más területek magasabb ellátó funkcióját; a Stratégia ugyan környezetkímélı 
módon, de több ellátó funkciót kíván, és több eddig kizáródott területet akar bevonni az 
ellátásba.” 
Ez visszavezet a jelentısen nagyobb mennyiségő élelmiszer elıállítása iránti igényre.  
Megítélésünk szerint a természeti értékek hosszú távú megırzésére szempontjából az 
önellátásra történı törekvés – az élelmiszer önrendelkezéssel összhangban – elegendı lenne 
célkitőzésnek.  
 
Egyet értünk a 112. oldal 3. pontban leírtakkal, különös tekintettel arra, hogy a zöldmezıs 
beruházások sok esetben még mindig jelentıs támogatottságot élveznek, holott szinte minden 
város – sıt sok esetben falvak is – rendelkeznek felhagyott ipari (falvak esetében 
mezıgazdasági) telephelyekkel, területekkel.  
 
A 112. oldal 4. pontját szintén lényegesnek és fontosnak tartjuk, hogy utal az ökológiai 
folyamatok országhatáron túlmutató kiterjedésére és jelentıségére.  
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