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A Nemzeti Agrár-környezetvédelmi 

Program ( NAKP ) alapelvei 

 A hazai agrár-környezetvédelem fő területei: 

 

• a természeti erőforrások védelme (talaj, vizek, genetikai 
erőforrások, erdő, táj) 

• a fogyasztásra, ill. felhasználásra kerülő termékek 
minőségének garantálása, szennyező anyagoktól való 
mentessége, élelmiszerbiztonság 

• Mottónk: tiszta környezetből egészséges, különleges 
minőségű és biztonságos élelmiszert! 



Alapelvek (folytatás) 

 
 A multifunkcionális mezőgazdaság feladatai: 

 

• értékes beltartalmú, káros szermaradványoktól mentes 

termékek előállítása 

• a meg nem újítható nyersanyagok és energia takarékos 

felhasználása 

• a talajt, a vizeket, a levegőt érintő környezetterhelés 

csökkentése, ill. elkerülése 

• a kultúrtáj ápolása és a biodiverzitás fenntartása 



Alapelvek (3) 

• a vidék kulturális és agrikulturális értékeinek megőrzése 

 

• munkalehetőség és elfogadható jövedelem 

megteremtése a lehető legtöbb ember számára 

 

• (a megújuló energia- és nyersanyagforrások jobb 

kihasználása) 



A NAKP céljai: 

• A környezetkímélő mg. termelési módszerek széleskörű 

elterjesztése, ezáltal a kv-i célkitűzések ágazati 

megvalósítása, a természeti értékeink, a táj, a termőföld 

és a vízkészletek állapotának megőrzése és javítása. 

 

• Hozzájárulás a fenntartható mg. földhasználat, az 

ésszerű területhasználati rendszer, ill. a hazai agro-

ökológiai adottságoknak megfelelő, kiegyensúlyozott és 

stabil földhasználati, termelési struktúra kialakításához. 



A NAKP céljai (2)  

• Piacképes, kiváló minőségű, értékes termékek termelésének 
növelése, ezáltal a mg. exportlehetőségek javítása 

 

• Vidéki foglalkoztatási és jövedelemszerzési lehetőségek 
bővítése, hozzájárulás a vidéki életminőség javításához, 
alternatív jövedelemszerzési lehetőségek kialakítása 

 

• A turisztikai potenciál fejlesztése, kihasználása, a vidék, a táj 
képének javítása, az ökoturizmus, falusi turizmus feltételeinek 
javítása révén 

 

• Egyéb vidékfejlesztési intézkedések sikerének segítése 



A NAKP földhasználati alapjai 

 Mo. földhasználati zónarendszerének kategóriái: 

 

• Környezet- és természetvédelmi magzónák –a 

védelmi funkciók kizárólagossága, egyéb földhasználat 

teljes tilalma 

 

• Környezet- és természetvédelmi pufferzónák, 

vízbázisvédelmi, talajvédelmi területek – tájápoló 

gazdálkodás, környezeti, foglalkoztatási, kulturális és 

rekreációs funkciók 



Földhasználati alapok (2) 

• Átmeneti zónák – környezetileg érzékeny területek, 

termelési és védelmi funkciók, extenzív és ökológiai 

gazdálkodási formák 

 

• Agrárzónák – mg. termelési funkciók, ökológiai és 

integrált, környezetkímélő gazdálkodás, bolygatatlan 

biotóp hálózattal 

 

• Művelés alól kivett területek – urbanizációs, 

fogyasztási-szolgáltatási, infrastrukturális és ipari 

funkciók 



Érzékeny Természeti Területek 

(ESA) 

• Környezetérzékenységi térképek alapján kijelölve 

 

• Természetvédelmi zonális programok 

 

• Talajvédelmi zonális programok 

 

• Vízvédelmi zonális programok 

 

• Kombinált zonális célprogramok 



A NAKP alkotóelemei 

• Horizontális v. országos célprogramok: 

 

• Agrár-környezetgazdálkodási alapprogram 

 

• Integrált gazdálkodási célprogram 

 

• Ökogazdálkodási célprogram 

 

• Extenzív gyephasznosítási célprogram 

 

• Vizes élőhely-hasznosítási célprogram 



Agrár-környezetvédelmi 

célú beruházások 

támogatása 
Érzékeny 

Természeti 

Területek 

hálózata 

(Térségi célprogramok) 

 

 

Országos célprogramok 

 

 

Vizes élőhelycélprogram 

Extenzív gyephasznosítási célprogram 

Ökogazdáikodási célprogram 

Integrált gazdálkodási célprogram 

Agrár-környezetgazdálkodási alapprogram 

Kutatási, tervezési, képzési, 

szaktanácsadási és 

bemutatógazdasági program 

 



A NAKP alkotóelemei (2) 

 Zonális v. térségi célprogramok: 

 Érzékeny Természeti Területek (ESA) hasznosítását 

segítő célprogramok: 

– Integrált természetvédelmi 

– Tájvédelmi 

– Talajvédelmi 

– Vízvédelmi 

 - Kutatási, tervezési, képzési, szaktanácsadási és 

bemutatógazdasági pr. 
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Köszönöm a figyelmet! 


