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Az agrárium sajátságossága 
• Az élelemtermelési prioritásokat figyelembe véve az 

üvegház-hatású gázok kibocsátás csökkentése a termelés 
mértékének csökkentésével nem megoldható, ezért a 
technológiai fejlesztésre kell fordítani a legnagyobb 
figyelmet.

• A mezőgazdasági ágazat szenvedője is az 
éghajlatváltozásnak, ezért a kibocsátáscsökkentő és 
alkalmazkodást segítő intézkedéseket egyaránt kell tervezni 
és ezeket összehangolni.

• EU tagságunk miatt a mezőgazdaságban tervezett 
intézkedéseket az EU Közös Agrárpolitikája alapján kell 
tervezni. 2020 utáni KAP még tárgyalás alatt



• A klímaváltozás káros hatásaihoz való alkalmazkodást segítő 
talajhasználat népszerűsítése

• Az alkalmazkodás egyik fontos eleme a megfelelő 
talajhasználat, mely a vízgazdálkodási tulajdonságok 
javításán és a szervesanyagkészlet megőrzésén alapul. A 
gazdálkodók körében a talaj szerepének megismertetése, a 
jó gyakorlatokra vonatkozó szemléletformálás 
nélkülözhetetlen.

• kiadvány készítése a helyes talajvédelmi gyakorlatról

• előadássorozat szervezése több helyszínen az adaptáció 
szempontjából lényeges talajtulajdonságokról, jó 
talajművelési gyakorlatokról, erőforrás-gazdálkodásról

Szemléletformálás



A 2014-2020 KAP-ban a klíma szempontjából figyelembe 
vehető főbb elemek:

• Kölcsönös Megfeleltetés (KM): Helyes Mezőgazdasági és 
Környezeti Állapot (HMKÁ), Jogszabályban Foglalt 
Gazdálkodási Követelmények (JFGK) pl. Nitrát irányelv

• Zöldítés

• AKG

• Ökológiai Gazdálkodás 

• VP beruházási támogatások

A Közös Agrárpolitika főbb elemei



Fenntartható mezőgazdaság megteremtése érdekében alapvető előírások 
betartása  a környezetre, az éghajlatváltozásra, a föld jó mezőgazdasági és 
környezeti állapotára vonatkozóan

• Az állandó gyepterület fenntartása az állandó gyepterületnek a 
mezőgazdasági területhez viszonyított aránya alapján 

• A vizes élőhelyek és a tőzegláp megfelelő védelme 

• A tarlóégetés tilalma, kivéve növényegészségügyi okokból 

• A talajromlás kockázatát csökkentő talajművelés, ideértve a lejtőkre 
vonatkozó megfontolásokat 

• Vetésforgó 

• Talajborítás az érzékeny időszakokban

Közös Agrárpolitikán belül a közvetlen 
kifizetések adaptációt segítő intézkedései



Erózió korlátozására vonatkozó talajvédelmi előírások:

• 12%-nál nagyobb lejtésű területen az alábbi kultúrák termesztése tilos: 
dohány, cukorrépa, takarmányrépa, burgonya, csicsóka,

• erózió ellen kialakított teraszok megőrzése kötelező szőlőültetvények 
esetében.

Minimális talajborításra vonatkozó előírások:

• Fenn kell tartani a minimális talajborítást a nyári és őszi betakarítású 
kultúrák lekerülése után,

• őszi kultúra vetésével, vagy

• a tarló szeptember 30-ig történő megőrzésével vagy legfeljebb sekély 
tarlóhántás és ápolás, illetve középmély, vagy mély talajlazítás 
elvégzésével,

• másodvetésű takarónövény termesztésével.

Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot



A talaj szervesanyag-tartalmának fenntartására vonatkozó 
előírás:

Tarló, nád, növényi maradvány valamint gyepek égetése tilos, 
kivéve, ha erre növény-egészségügyi okokból van szükség.

Helyes Mezőgazdasági és Környezeti 
Állapot



• Kötelező a tagállam és a gazdák számára is, a közvetlen 
kifizetési nemzeti keretösszeg 30%-a (a zöldítés is 
átalánytámogatás, értéke minden termelőnél egyforma!!).

• Általános érvényű (kivéve kisgazdálkodók) minden gazdálkodó 
számára, évenkénti és nem szerződéses formájú.

•  A kölcsönös megfeleltetés követelményein túlmutat.
• Az ökológiai tanúsítvánnyal rendelkező és az átállás alatt lévő 

területek automatikusan jogosultak a zöldítés támogatásra.
Feltételei:

- tárgyévben termesztett növények diverzifikálása;
- állandó gyepek fenntartása;
- ökológiai célterület fenntartása (támogatásra jogosult szántóterület 

nagysága szerint).

Zöldítés



• szerves-, illetve zöldtrágyák, baktériumtrágya használata

• középmély talajlazítás

• talajvizsgálaton és ültetvényeknél levélvizsgálaton alapuló 
tápanyag-gazdálkodás 

• szaktanácsadók, szakirányítók igénybevétele talajvédelem, 
tápanyaggazdálkodás

• vízzel telített talajon mindennemű gépi munkavégzés tilos

• az erózióérzékeny területeken dohány, cukorrépa, 
takarmányrépa, burgonya, csicsóka termesztése tilos.

• forgatás nélküli talajművelés

Agrár-környezetgazdálkodás



• ÜHG- és/vagy ammóniakibocsátások csökkentését célzó 
állattartó telepi korszerűsítési beruházások a Vidékfejlesztési 
Programban

• Az ÜHG kibocsátáscsökkentő technológiák alkalmazása  
hozzájárul az állattenyésztési ágazat általi  ÜHG kibocsátások 
csökkentéséhez.

• Baromfitartó telepek korszerűsítése 

• Szarvasmarhatartó telepek korszerűsítése 

• Juh- és kecsketartó telepek korszerűsítése 

• Sertéstartó telepek korszerűsítése 

• Az állattenyésztési ágazat fejlesztése - Trágyatárolók 
építése 

Kibocsátáscsökkentő intézkedések



KAP2020 után

• Még tárgyalás alatt

• A környezeti és éghajlatpolitikai szempontok erősödése

• Nemzetközi egyezményekből fakadó kötelezettségek, 
vállalások teljesítéséhez eszköz

• Tagállamoknak több rugalmasság és felelősség

• Indikátorok – előírások környezeti előnye mérhető legyen



Mezőgazdaság és az ÜHG leltár 

 A kibocsátáscsökkentéssel és a szénmegkötéssel elért eredményeket 
elszámolhatóvá is kell tenni

 Fontos ezért, hogy az elért eredmények a leltárban is megjelenjenek
 A mezőgazdaságból eredő ÜHG kibocsátást a mezőgazdasági és a 

földhasználati szektorban számoljuk el elsősorban, de a 
mezőgazdasági gépek üzemanyagfelhasználásából eredő kibocsátást 
az energia szektorban, a mútrágyagyártásból eredőt pedig az iparban 
számoljuk el.

 Az egyes kibocsátáscsökkentő technikák alkalmazásának 
elterjedésére és az egyes technológiák alkalmazására vonatkozó 
országspecifikus faktorok kidolgozásához, pontosításához kutatások 
szükségesek.



Köszönöm a megtisztelő figyelmet!
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