


gedheti meg a hat6sAg. Bppen edrt  egyedi kiveteleket tesz: csokkenti a jogszabdly sze- 
rint kivetendd btrdg nagyshgdt, vagy eg*ltalAn ki sem veti azt. Ha e normirk irredlisak, a 
villalatok igen jelent6s hinyada nern ktpes azokat betartani - sem a birdgot kifmtni -, s 
ezCrt a kivCtelek &ma is igen nagy lesz. Mindez beCpiil a villalatok dontQi mechaniz- 
musiba. Ha arr61 kell hatirozniuk, hogy milyen m6don szoritdk le a blrdgb61 szArmaz6 
kornyezetvtdelmi koltdgeiket, akkor a beruhdzAsok alternatidjaktnt megjelenik a f a a -  
tbiggal folytatand6 alku lehct6stge, azaz gyengiil a kornyezetvCdelmi beruhidsok 
megval6slt~hoz fiizBd6 vdllalati Crdek. 

Mivel a jogszabilyok megfogalma~sa sohasem egyhtelmii, rendszerint szlmtalan 
kibSlv6t is tartalmaz, az alkalmaz6knak minden esetben marad valamilyen vdasztki le- 
hetdsCge abban, hogy a ttil szigorti normdk esetebcn az tij technol6giai lehetiisbgekben, 
avagy az Crdekcsoportok hatalmi viszonyaiban a torvenyek megho7atala 6ta bekovetke- 
zett vAltozAsokhoz igazodjek (Sajnos a ktt hatds meglehetbkgen nehezen \dlaszthat6 
csak el egymdst61.) 561 megfigyelhetd ez a jelenskg azon a peldirn, hogy az Egyesiilt Alla- 
mokban mikCnt alkalmaztak a "Tiszta Levegd TorvCny6"-t. Az irrdlisan szigord eldiri- 
sok dthdgisdt a val6s6gban soha nern szankcionAltAk olyan szigorban, mint ahogy az a 
t 0~6ny  s~ellemtb61 kovetkezatt volna. Ugyanakkor rnegviltoztatMt sem kezdemknyez- 
tCk, inkhbb az alkalmazAs adta jirttkttr segitstgtvel vetttk el az CICt. 

Az MTA Allam- t s  Jogtudominyi IntC~ate 6s az MKKE Gazdadgi Jogi T a d k e  
dltal vtgzxtt kutathok ugyancsak ezt igazoljirk a magyarorsdgi I C ~ n n y e ~ i  el6iriisok 
eset6ben.l 

Felmeriilhet az a kerdts, hogy a kornyezetvCdelmi fdhatbsdg mitrt megy bele a 
norrndk szigoritisdba, ha maga is tudja, hogy azok betartha lehetctlen. Ennek oka r o p  
pant egyszerb. A szigoriths nern keriil pknzbe, ugyanakkor megnyugtatja a kBmyezetv6- 
d6ket 6s a vdllalatokra haritja a felel6sstget. Aa a benyomht kelti, hogy a miniszterium 
megtette a magdtt, ezek utAn mAr a viillalatok bfine, ha az el6iriisokat nern tartjdk be. 

Az eddigiekben v h l t  ellentmondi5sok nern elvont okoskodds folyodnyai, hanem 
- ha pt5ldaszerCen is - hiien jeilemzik a hazai helyzetet. Itt a nyugati tipusti norm* keleti 
tipus6 feltttelekkel thulnak, s a kornyezet Allapota edr t  rosszabb, mintha lehet66Cge- 
inket Q elvirisainkat osszhangba hozndnk. Kulonosen jellemz6 ez a vesdlyes hullad& 
kokkal kapcsolatos el6irirsokra (veszklyes hulladCkok kozd sorolnak olyan anyagokat, 
amelyek kockhtdt tulajdonkeppen nern ismerjiik), de tpptigy igaz a ltgszennyezri anya- 
gok esetCben is. 

A tanulsdg mindebbol az, hogy csak akkor trdemes a normakat szigorttani, ha 
rnegteremtjiik betartkuk felteteleit is. 

A thsadalmi mozgalmak kbmyezetvWelmi kudarcainak egyik oka v6lerntnyem szerint a 
diizkontdlirs. 

A diszkont6lAst - mint dltal&nos emberi 6rtCkszemlCletet - Pigou nyomb tigy Crtel- 
meuiik, hogy az emberek nagyobb hasznosdgot tulajdonttanak a jelenlegi orbmiiknek, 
mint az azonos nagysw jijvdbelieknek, mCg akkor is, ha a jovo-li oromok is biztosan 
bekiivetkeznek. 
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A jovo%li oromoket a val6s@osnhI kisebb CrtCkcn vcsszuk sdmitisba, vagyis disz- 
konthljuk azokat. "De nemcsak a jov6beli el6nyoket diszkontiljuk, hanem - forditott e l 6  
jellel - ugyanaz mondhat6 el a hhtrinyokr61 is: a jelenlegi, illctve azonnali hhtrhnyokat, 
veszteskgeket sfilyosabbnak tekintjuk, mint a kt~6bbicket."~ 

A diszkontrhta iltaliban annhl nagyobb, mintl AttCtelcsebben, tkrben 6s idthen 
minCl tivolabb vArhat6 a hhtrhnyok, vesztestgek jelcntkezcise, s mintl kevtsbt trintenek 
alapvet6 sziikst5gleteket. 

Kozismert ttny, hogy kornyezeti probltmhink egyik fd oka tppen a diszkont8lh. 
Hajlamosak vagyunk a rovidtBvd gazdashgi eldnyok kedvttrt lemondani a hosslabb t6- 
von jelentkezo' kornyezeti el6nyokrol. Fel szeretndm amnban hivni a figyelmet arra, hogy 
az emberek mCg kornyezetvtd6i mivoltukban is diszkonthlnak, a kornyexti veszklyek 
koziil Altalhban a sdmukra legnyilvhnval6bbakat pr6biljik elkeriilni, mik0zben.a kevCs- 
be nyilvhnval6, de esetleg sokkal nagyobb vesdlyek 1dt6mezcjukon kiviil rckednek. 

A kovetkezo' hhrom pontban mind olyan jelensCgckr6l lesz sz6, amelyek a diszkon- 
thlhssal magyarhhat6ak. Az else kCt pont (a s7ennyez6 iparigak AttelepulCse a gazdad- 
gilag fejletlen orszAgokba, illetve a helyi erdekek iitkodsc, a tkrbeli diszkontdlhssal hoz- 
hat6) kapcsolatba, mig a harmadik pont az idokli diszkontdlds pCldija. 

Mindezekben az a koziis - s ez a diszkonthlhs kovetkczmtnye - , hogy ha a kornye- ' 

zetvtdelmi szempontokat figyelmen kiviil hagyjuk, az mkhol vagy mkkor nagyobb khro- 
kat okoz, mint amekkora ddozatot az emberek megtakaritottunk vcle. Ez a kAr a kor- ," r 
nyezet hllapotinak romlMban jelentkezik. 

Szennyez6 iparslgak BttelepBl6se a fejletlen orsaigokba 

A ttrbeli diszkonthlhs else ptldaja a szennye~d iparhgak httelepiilkse a fej ldd 6s a ke- 
let-eur6pai orsdgokba, melynek kovetkezmtnyeit Kerekes Shndor irta ~ e . ~  

A fejlett o rdgok  kornyezetvCd6i nyomdst fejtenck ki kormhnyukra annak Qdek6- 
ben, hogy bizonyos kornyezetszennyezo' iparhgak miikiidtstt tiltsdk meg. Ekkor az Crin- 
tett ipardgak htkoltoznek a kevCsb6 s7igoh k0rnyezetvEdelmi normhkat eldir6 orsdgok- 
ba. Ez, bdr az adott orsdgban val6ban javft a kornyezet dllapothn, az egCsz Foldre vo- 
natkoz6an a szennyezettskg novekedbdvel jk. Amfg ugyanis a fejlett gazdashgok birto- 
kdban vannak annak a technol6gihnak, amely rCvCn a kibocshtott szennyeziianyagok 
mennyisCge ltnyegesen csokkenthet6, s a kornyezctvtdelmi el6irhsok alkalmazAsukat ki 
is kenyszerftik, addig a tobbi rCgi6ban ezek a feltktelek egyel6re hihnyoznak. Edr t  itt a 
kibocshtott szennyezdanyagok nagyobb rCsze kerul kijzvetlenul a kornyezetbe, mint ha a 
&ban forg6 tevdkenystg az eredeti teriileten marad. De a tilalmat elrendeld orsdg ma- 
ga sem jhr olyan j61, mint ahogy azt a kornyezetv6dBk vhrjdk. Az egyes orsdgok ugyanis 
nem d r t  rendszerek, s igy a mkutt termelaott s7~nnyez6anyagok egy reszkt a szkl vagy 
a foly6k eljuttatj* ide is. 

A fenti jelenstgre nem nehCz ptlddkat talhlni. Gondoljunk arra, hogy a tiltakod- 
sok kovetkezmdnyektnt tobb nyugati orszAgban lchllit~ttak az atomer6miiveket. (Ptldh- 
ul SvCdorszAgban 2010-ig az orszAg 12 erdmiivCt fel fogjhk sdmolni.) Ha az igy kiesett 
energiamennyistget az energiatakardkos technol6giBkra va16 ittCrCssel vhltjhk ki, akkor 

nincs semmi probltma. Gond akkor van, ha a hiinyt a kclet-eur6pai orsdgokb61 sdr -  
maz6 importtal p6toljik, mivel itt az elmaradottabb technol6gia, az enyhkbb eldfrbok 
miatt a komyczetszennyez& nagyobb, mint a nyugati orszAgokban. Nagysdmfi atomerd- 
mii hirtelen IeAllitAsa pedig elkeriilhetetlennC teszi az energia importjht. 

Egyes orsdgok (pkldiul Hollandia), ha sajit teriiletukrdl van s7h, rendkiviil tiszthk 
ks pCldaszerCi egyiitttltst val6sitanak meg a kornyezettcl. Mindezt azonban r k b e n  m k  
orszagok kornyezeti szhlhjira teszik. Sajht teruletiik els7annyez6dCsCt ugyanis oly m6- 
don sikerul elkerulniiik, hogy a szennyezd technolbgihval eliihllithat6 termdkeket nem 
maguk termelik, hanem inkhbb importhljdk. 

A legismertebb @Ida kCtsCgtelenii1 a veszklyes hulladtkokkal folytatott nemzetkozi 
kereskedelem. Azon tdl, hogy ezek elhelyezkse a kiiztp-kelet-eur6pai, illetve a fejlM6 
orsdgokban j6val olcs6bb, mint a nyugati orsdgokban, a novekv6 exporthoz az is hozd- 
jhrult, hogy a fejlett orsdgok lakodga megakadhlyozta a vesztlycs-hulladek lerak6 tele- 
pck CpitCsCt hadjiiban. Az itt ktpzcrdott hulladtknak edr t  mis regi6kban kell helyet ta- 
Iilni. (Nhlunk ma mhr towtny tiltja a vesdlyes hulladckok bCrtiroladt.) 

A fejl6d6, illetve a kelet-eur6pai orsdgok ncm is mindig igyekeznek a kolfstges 
nyugati kornyezetvtdelmi technolbgia htvkteltre. A kijrnyeycti eldirhsok enyhtbb voltht 
olyan komparativ el6nynek tekintik, amely kcdvez6bb helyzetbe hozza S e t  a vilhgpia- 
con. Az export novelbtnek lehet6skgtt lhtjhk a siennyczd iparhgak befogadkhban. 

A szennyez6 ipardgak httelepiilcse nern felt6~lcnul kitilthsuk kovetkezttben megy 
vtgbe. Bekovetkezhet ez akkor is, ha a kornyezetvkdelmi normik - szigord szankci6kat 
hclyezve kilatisba - olyan koltseges technologia bcvezetdstt irjhk e16, hogy az Crintett 
vhllalatok inkabb az e tekintetben engedtkenyebb rtgibkba telcpiilnek it. 

Nthsny orsdg - sajht lakosshga vddelmc Crdekebcn - tudatosan torekszik a szeny- 
nyczo' iparhgak mhs orsdgokba torttn6 kihelyeztsere. Idc tartozik Svhjc, de a komye- 
zetvkdelmi 6rzCkenysCgCro'l kozismert NSZK is. Ez persze nem jclenti azt, hogy a kor- 
nyezetvtdolr tbrekedntnek a hulladCk Q a s7.ennyez6 iparigak cxportjhra. 6 k  inkhbb az 
ilyesfajta kereskedelmet szigorit6 nemzetkozi szerz8dCsck mellett szrlllnak sfkra. Moz- 
galmuk azonban (a lakosshgi felltpdsekkcl e w t t )  6hatatlanul kijzrejhtszik a fenti jelen- 
skgek kialakulhsiban. Az hltaluk igknyelt szerdatsek ugyanis hidbavaMak, ha nem sike- 
riil elfogadhatd alternativht talilni az adott orsjrag teriiletkn. 

Kiiliinbiizo erejd kijmyezetvkd6 csoportok iisszhatAsa 

A jelensdg, amelyrol sz6lni szeretntk, nagyban hasonlit a h h k  amiro'l az e l6d  pontban 
irtam. Ott a komyeaetv6dolc az orszAg egksdben el6g erdsek voltak ahhoz, hogy mega- 
kadhlyozik ptlddul egy lerak6 Cpitdstt - mis ondgokba ktnyszerltve edltal a v e d -  
lyes hulladtkot. Itt pedig azt vizsghlom, hogy mi tortCnik akkor, ha egy adott orsdgon 
beliil miikod6 kornyczetvCd6 csoportok befolyisa, trdektrvtnyesftii ktpessCge eltkr6. 
Ismkt a a  a p6ldAt tekintem, hogy mikCnt reaghl a lakossig a veszklyes-hulladCk lerak6k 
CpitCstre. 

A modern iparnak sziikseges velejBr6ja a vewklyes hulladtkok k e l e t k e a ,  ebbdl 
kijvetkezden azok elhelyez6se. Erre kijelolnek egy hclyet, de a Ierak6 megCpltb& mega- 



kaddyozza az trintett kbrnyCk 1akosdgAnak tiltako7h. Ekkor Cj hclyre tervezik a meg- 
valhitani kfvint ICtesftmCnyt. Kozel sem biztos azonban, hogy cz az tij hely kornyezeti 
szempontb61 kedvezbbb, mint az eredeti. Biztosan csak egyet lehct tudni: a k6rnyezetvC- 
d6k nyomha itt kisebb. Az ilyen jellegil ICtesitmCnyek telepitCse sordn tehit elo'reszeret- 
tel a lka lmdk a legkisebb (teriileti) ellenillis elvCt, arni nem feltttlcniil egyezik meg a 
kiirnyezetv6delrni szempontb6l legkedvem5bb vilaszthsal. Kiilonosen a veszklyes Cs a ra- 
dioaktiv anyagok lerakdsira szolgil6 letesitmtnyek esettben taldlkozhatunk em1  a je- 
lendggel. S hogy milyen nehtz ilyenkor megegyeni az emberekkel, arra hadd szolgAljon 
p6ldBul a kanadai Ontario Hulladtkigazgat6sig, amely kb. 600 gyiilCs szervezkstre ktny- 
szeriilt, mig sikeriilt megmagyardzni egy hason16 ICtesAmtny kockd7atit. 

A gyakorlat azt mutatja, hogy ah01 elCg er15sek a kornye.~etvCdij csoportok, ott min- 
den, a kornyezetre egy kicsit is vesdlyes beruhdzAst megpr6biilnak megakadilyozni. PCI- 
da lehet erre Gyongybsoroszi esete, ah01 az akkumulitorbont6 tpfttstt annak ellenkre 
nern fogadtik el az ernberek, hogy az - mindcn Crdemlcgcs veszCly kidrhsa mellett - 
munkahelyeket teremtett volna szAmukra. A jelensdg NIMBY-szindr6rna ntven vonult 
be a nyugati szakirodalomba ("not in my backyard" - "nc az 6n udvarornban"). 

A legnagyobb k6rnyezetvCdelmi kampinyok kivAlt6i a katasztr6fik. Ptldaul: 
- 1984-ben a Union Carbide bhopali (India) novknyvtdijszer gy6rib61 kiszivkgott 

anyagok csaknem 3000 ember halilAt okoztik. Ez, valarnint a nyugat-virginiai 
hason16 baleset utin kezdtCk az amerikai kornyezetvCd6k kovetelni a vegyi 
szennyezijanyagok szintj tnek csijkkentCstt . 

- 1986 novcmberkben a Sandoz dgtol sArmaz6 30 tonna merged anyag jutott a 
Rajndba. Ez komyeetvtdelmi tiltakozhokat inditott meg az NSZK-ban, ami a 
rendeletek soha nern Mtott, tomeges m6dosithsAhoz vezetett. 

- A legnagyobb kbrnyezetvkdelmi kampiny kivilt6ja kCtsCgtelenii1 az 1986 dprili- 
dban Csernobilban bekovetkezett szerencsCtlenstg volt. Ezt kovetkn szb~os  
nyugat-eur6pai orszhgban megindult az atomer6mG-ellenes tiltakods. Az 
NSZK-ban cgCsz sor torvCnyjavaslat kbziilt, koztiik az 1986 vtgCn k i b d t o t t  
sugir&vtdelmi torvCny. Svijcban a kampiny szintkn a torvCnyek feliilvizsgAla- 
tihoz vezetett. Ezen tdlmenBen tobb mrvezct 6s mozgalom is javaslatot tett ar- 
ra, hogy tiz 6vre fiiggessztk fel az atomero'm6vek tpittstt, sbt arra is, hogy 
mondjanak le az atomenergia hasznositisir61. Awtriiban a tiltakok a zwe- 
tendorfi atomer6mii vCgCrvCnyes bezarisihoz vezetett. Olaszorsz4gban ntpsza- 
vaz%t tartottak az atokenergia jbv6beli hasznositisiir61, s a tabbstg ezt elutasf- 

1dS;beli diszkontsl&s totta. A svkdek tobbsCge szinten az atomenergia hasznos f t~ak  feladha mel- 
lett foglalt illist. Dhia  nern bMti todbb az atomenergia felhaszndlhsAt. 

X 

Az emberek Altaliban kiinnyebben vdllalnak olyan ildo7atokat. amelyeket majd csak a 
jovokn kell meghomiuk, s amelyek csupdn ittttelcsen trintik oltet. E7ekkel a kozvetett 
hathkkal iltaldban nern ktpesek szimolni. Mis a helyzct akkor, ha a kornyezetvede- 
lem Crdektben szemtlyesen, az adott pillanatban kell hdtrdnyokat elviselniiik. Ezt mdr 
j6val nehezebben villaljik, az ilyenfajta dldozatokkal szemben soksmr kemtny ellenil- 
lhst fejtenek ki. 

Egy er6mU ledllfthakor p6ldiul sz4molni kell -1, hogy a jovbben az ors* csak 
k6lMgesebb mbdon tud majd villamos energiihoz jutni. Ezeket a k6ltsCgcket vCgs6 so- 
ron az orszig lakossiga fogja viselni. Az egyes ember viszont nern ktpes felbecsiihi, 
hogy mennyi ezekbol a rd hirul6 rtsz, mint ahogy a tobbletkolts6g id6beli eltol6dislt 
sem tdkel i .  Az er6mGvek ld l i tka  Crdektben edrt  nagyon konnyen mozg6sithat6ak a 
tomegek. 

Komoly ellenillds mutatkozhat viszont akkor, ha a kornyezetvCdelem konetlen, 
szemtlyes ildozatvillalist kbvetel. fgy volt ez Ausztrihban, ahol kotelez6vt tettCk az 
aut6kra szerelheto' katalidtorok hasmilatit. A rendelkedst nagy felhiborod4s kovette. 
Svhjcban pedig, ah01 a levego' tisztadga CrdekCben a kornyezetv6dolt az aut6forgalom 
30%-os cs6kkentbCt szorgalmaztik, Aut6pdrt nCven fij politikai szerve-let alakult azzal a 
dllal, hogy az aut6sok Crdekeit ktpviselje e torekvhekkel szemben. 

A komyezetvtd6k valbban komofy eredmtnyeket Crnek el azzal, hogy az egyes szeren- 
csCtle&gek utin mozg6sftjik a kozvtlemCnyt, s annak nyomisival sikeriil bizonyos in- 
ttzkedheket kikCnymriteniiik. KevCsM hatbosan mGkiidik a kamphny olyan fajta kbr- 
nyczetszennyen5d6sek eseteben, amelyek folyamatosan, s nern katasztr6faszerGen jelent- 
kenek, noha alkalmasint nagyobb kirokat okozhatnak. A barnasdnnel rnGk6do' er6mG- 
vek p6ldiul jobban szemyezik a kornyezetet, mint az atomero'mthek, megsem indult el- 
leniik olyan nagy haths6 kamMny, mint az at6merbmGvek ellen. Meg kell jegyeni azon- 
ban, hogy ez ut6bbi esetben a tiltakodst - a balesetektd va16 fklelmen tdl - a hadiipar- 
hoz fGzijdo' kCtes kapcsolatok is motivilhatjik. 

Azt sem szabad szem elol ttveszteni, hogy a s z e n n y e d s k i ~ t ~  6s a kbrnyezeti 
kdrosodh nern ugyanaz a fogalom. Az, h o g  egy szennyezdforriis ttnylegesen mekkora 
kdrt okoz a kornyezetben, igen sok tCnyezo't61 fiigg, tobbek koziitt az ipar teriileti elhe- 
lyezkedtdttB1, mCretszerkezetCtol, ezekro'l azonban ebben a cikkben nincs m6dom sz61- 
ni. 

MhrCszt sokszor a vCletlen miive, hogy a kampdnyok kit vesznek dlba. A szembe- 
sziik.6 szennye&t produkh16knak erre feltktleniil nagyobb edlyiik van, mint azoknak, 
akik esetleg nagyobb khrokat okoznak, de "ugyesebben" jirnak el. 

Az sem lCnyegtelen, hogy a kampanyok csupin egy-ket tCnyezdre konwntrihak, Q 
sokszor igen fontos szempontokat hagynak figyelmen kiviil. Ritkin szArnolnak p6lddul 
azzal az ildozattal, amit a kfvht k6rnyezetvCdelmi inttzkedb megval6sft4sa CrdekCben 
kell honia a tirsadalomnak. A kevCs kivktel kozC tartozik a sv6d p6lda, itt az atomerB 

A kiirnyezetvkdelmi propaganda 6 a kornyezetvCdelmi mozgalmak jellemz6je a kam- ; mfivek azonnali IeAllitisa eseten bekovetkez6 vesztdgekkel is sziimoltak. Miuth meg- 
physzerbdg Egy idgben egy probltmha koncentrfilnak, a tBbbivel pedig nemigen fog- 6llapitottik, hogy az igy keletkez6 Wok meghaladjik az atornerBmGvek iltal okozott kd- 
lalkoznak. rokat, az erBmGvek IeBULMt kCs6bbre halasztottik, s folyamatosan valbitj* meg. 



Ha nern ICteztek volna k6rnyezetv6delmi mozgalmak, akkor a k8rnyezetvCdelem i l l d i  
szabAlyozAsa talin ICtre sem jott volna. A fowaszt6i igtnvekben bekovetkezett dltozii- 
sok k6rnyezetkimC16 termCkek gyartidta 6ltiinzik a tcrkcl~ket ,  s CL sokszor hat6so- 
sabb, mint amit a korrnhnyat el tud 6mi a szabilyo7hkon kcrcsztiil. Az cmberek aktivi- 
tisbnak jelent6stgtt tehdt nern lehet megk6rdd,elczni. A teljes kCphcz azonban az is 
hdtar tozik ,  hogy a jbzlndkkb aktivisthk, mikozben a kornyezet iltaluk elkCpzelt Cr- 
dekCt vuik, gyakran tppenhogy drtanak annak. Ezt a problCm6t azonban semmi esetre 
sem szabad tigy kezelni, hogy tcvCkenys6giiket onk6nycsen korlhtomk. 

VClemCnyem szerint a korrekt tfijjtkoztatfis, a kbrosultak kampen7Alisa az a m6d- 
szer, amivel az emlftett problCmhk egy rCsze elkorulhet6 lenne. A tiltakozhokat p6lddul 
sokszor az vhltja ki, hogy az emberek becsapva 6rzik magukat, mivel k6s6n Q hiinyosan 
infomtllthk Se t ,  illetve nern kCrtCk ki vClem6nfikct. Ma ott lartunk, hogy az embereket 
mir annyiszor becsapthk, hogy akkor sem hisznek a kfirnyezetvCdelmi hat6dgoknak, ha 
azok igazat mondanak. 

Illfizi6 lenne persze aa hinni, hogy a korrekt tijjtko-ztatissal 6s ismeretteqeszthel 
minden gond megold6dna, amelyek azonban nem, x2.k - ugy Br~em - mbhogy sem ke- 
zelhet&k eredmenyesebben Cs kisebb kockizattal. 

1/ Az i p ~ l l a l a t o k ~ e l m e ,  kfil6nbb tekintettcl a k6myezctv&lclcmrc. (Kutatdsi (bszefog- 
laM). MKKE, Budapest. 1986. 

U Kindkr: Rbvidiild tgvlatok. V a m g ,  1985.7. sz. 36. o. 
3f KenkecSrldvik: Gazdadgi Q t k e d  - k8mye;rchrCdelmi stratdgilk. KJK, Budapest, 1989. 

The anick examines the harmful effects appearing elsewhen! of the demands of environmental 
pmt,ta*ionists thinking in local terms. If the essential conditions for their cnforccmnt arc not 
created, the tightening o f  environmental proicction regulations leads to a deterioration of the 
state of the environment. 

KOBJAKOV ZSUZSA 

Amit e cikkben mindenekel6tt hangsCllyozni szeretnkk az a kovetkezo': az iparszerii me- 
z6gazdashg vfiltozatlan formbban Cs jellegben nern mClyithet6, 6s nem terjeszthetd to- 
vhbb jelentds vesztestgek nClkiil, hiszen sajht termelCsi alapjbt, a term6foldet, a vizeket 
6s a genetikai viltozatossigot kirositja, s ezzel bizonyos okoldgiai korlitot Alllt sajit to- 
vibbi fejlatse elt. Az iparszeriisCg fokodsit energetikai t s  piaci korlitok is behathrol- 
jhk. 

Mindezek a korlitok sziiksCgessC teszik a fejlesztb ewCb formiinak, a "harmoni- 
kus fej16dCsn vagy 'ferntarthat6 fejl6db' IehethCgeinek mint1 sokoldal6bb feltdrbsk a 
mezdgazdasbgban. Ehhez pedig mindenekelo'tt feliil kell birhlnunk azt a szemltletet, mi- 
szerint el6bb meg kell teremteni a $1 jovedelmez6 gazdAlkod6s felttteleit, Cs aztin en- 
nek eredmCnyekCnt tudunk er6forrist biztositani az okoldgiai problCmbk kezelCsCre. 

Ilyenfajta sorrend Crvtnyesltkse helyett meggyiiziidCsern, hogy okol6giailag mega- 
lapozott fejlesztCsekke1 kell strukturilis viltotasokat elinditani a mezo"gazdaslgban, 
higy az ne-a vegetici6s rendszerek, ill. a termtszeti er6forrisok kizsikrnbnyolis6t, ha- 
nern azok vCdelmCt, s6t fejlesztCstt jelentse, egyszersmind ez a tartds jovedelemmaximb- 
16s titja is. 

Schumacher az okol6giai Cs humin szemlCIetii kozgazdasigtan megalapit6ja irja 
"A kicsi sdp" dm3 m3vCben: "Korunkban a talajt - t s  edltal nern csak a mez6gazdad- 
got, hankm magdt az egksz civilizhcibt - fenyeget6 veszkly abb61 ered, hogy a vhroslak6 
ember elhatirozta: az ipar elveit fogja alkalmazni a rnczijgazdashgra." Ez a torekvks von- 
26 eredmtnyekkel meg is valbsithat6, de hosszli tivon ncm tarthat6 fenn. 

Ha tart6san fenntarthatd (versenykipes) gazdasagi eredmknyeket Cs a termkszeti 
erdforrisok hossz6 tbvii meg6rzbCt tu'zziik ki d lul  a magyar mez&azdasigban, fel kell 
hagyni az alapvet6 termtnyek tomegtermelbCnek tlilhangsulyoddval, akkor egySlttal 

- csokkenteni kell az iparszeru'sCg mCrttkCt, 
- vhltoztatni kell a gazdasigi-m3szaki sziiklhtdkoru'sCgen, 
- Cs fokozott hangsdlyt kell kapni a gazdilkodbsban az okol6giai adottshgoknak. 

A fcnt emlitett kiivetelrn&~~ek, ha nern is elkgdges, de sziikskges feltktelei a fenntartha- 
tbignak a mezo'gazdasAgban. . 

Bhr a magyar medgazdasfig technolkiai, termelt5kenystgi vonatkozhsfiban elmarad a 
legfejlettebbekhez kCpest, a gazdhlkodis dont6en ipari jellege nem vonhat6 kttskgbe. 

Egyrtszt az ipari inputok felhasznhlisa sok teriileten elCri a legiparosodottabbak 
szintjCt, mhsrCszt az Clo'munka felhasznilis jelento'sen csijkkent a hibor6 el6ttihez 




