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Összehangolandó agrár-környezeti kérdések

A mezőgazdasági szakpolitika tervezésekor 
különös hangsúlyt kell fektetni az egyes 
környezeti (beleértve az éghajlatot is) célok 
összehangolására. 3 fő terület:
• Felszíni- és felszín alatti vizek védelme 

(Nitrát, Víz Keretirányelv)
• A mezőgazdasági eredetű ÜHG kibocsátás 

csökkentése (Klíma)
• Levegőtisztaság védelem (NEC)



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.



• A technológia fejlesztések és az intézkedések bevezetésének 
fontos feltétele, hogy elősegítjük a gazdálkodók 
környezettudatos személetmódjának kialakulását.

• 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.

Szemléletformálás



Tervek 2018-2020

• kiadvány készítése a helyes talajvédelmi gyakorlatról

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

Szemléletformálás



• A klímaváltozás hatására a vízháztartás idő- és térbeli 
változékonysága, szélsősége, intenzitása fokozatosan nő, 
ennek következtében hazánk egyre kitettebb a belvíz- és az 
aszály veszélyének, különösen azért, mert a 
termőterületeinek alig több mint 2 százalékán van kiépítve 
vízpótló rendszer.

• Az öntözéses gazdálkodás hatékony választ jelent a 
klímaváltozás hatásai ellen a mezőgazdaságban, és 
lehetőséget nyújt magasabb termelési értékű 
növénykultúrák termesztésére. A Kormány, ezért célul 
tűzte ki az öntözéses gazdálkodás elterjesztését és 
ösztönzését, a meglévő lehetőségek jobb kihasználását és 
az öntözés fejlesztését. 

Öntözésfejlesztés



• Amennyiben a mezőgazdasági vízgazdálkodás 
fejlesztéséhez szükséges lépések nem történnek meg, 
abban az esetben nem pusztán versenyhátrányunk 
állandósul, hanem az éghajlatváltozás következtében a 
vízhiányos területek növekedésével a mezőgazdasági 
termelés stabilitása, így az árutermelés biztonsága is 
veszélybe kerül.  

Öntözésfejlesztés



• Az öntözés fejlesztése, különösen a vízvisszatartást 
szolgáló talajhasználattal, valamint a precíziós technológia 
alkalmazásával együtt környezeti károsítás nélkül ér el 
magasabb hozamokat és homogénebb, jobb minőségű 
termékeket, növeli a fenntartható termelésbiztonságot. 

•

Öntözésfejlesztés



• Vízhiány-monitoring rendszerek mérőállomás-hálózata kiépítésének 
megkezdése

• Az 1800/2018 Korm.Hat.-ban meghatározott öntözési célt szolgáló 
fejlesztési projektek előkészítése

• Öntözővíz biztosítása (víztározók létesítése, öntözővíz-szolgáltató 
művek létesítése, korszerűsítése) 

• Víztakarékos öntözési technológiák, öntözőberendezések 
vízfelhasználás-hatékonyságának javítása, valamint víztakarékos 
öntözési infrastruktúra és kapcsolódó műtárgyaiknak fejlesztése, 
rekonstrukciója

• Új öntöző berendezések és rendszerek beszerzésének és támogatása, 
valamint új öntözővíz-szolgáltató művek létrehozása

• Energiatakarékos öntözési technológiák beszerzésének támogatása

Öntözésfejlesztés



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



Az intézkedés fő céljai:

• a vidéki területek fenntartható fejlődésének támogatása, 

• a környezet állapotának megőrzése és javítása,

• a mezőgazdasági eredetű környezeti terhelés csökkentése, 

• környezetvédelmi szolgáltatások biztosítása, 

• a természeti erőforrások fenntartható használatán alapuló 
mezőgazdasági gyakorlat erősítése

A Vidékfejlesztési Program adaptációt 
segítő intézkedései



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

• 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



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.



Szakpolitikák és intézkedések
Intézkedés neve célok ÜHG hatások

Talajerózió elleni védekezés A természeti erőforrások 
védelme és fenntartható 

használata

CO2, N2O

Vízek mezőgazdasági 
eredetű nitrátszennyezése 
elleni védelme (Helyes 
Mezőgazdasági Gyakorlatok) 

A természeti erőforrások 
védelme és fenntartható 

használata

CH4, N2O

Zöldítés (2020-tól az új KM 
előírások keretében)

környezeti és éghajlatbarát 
gazdálkodási gyakorlatok 
elfogadása és fenntartása

CO2, N2O

Vidékfejlesztési 
intézkedések az állattartó 
telepek fejlesztésére

az energiahatékonyság és a 
versenyképesség javítása

CO2, N2O



Köszönöm a megtisztelő figyelmet

„ A fenntartható fejlődés 
olyan fejlődés, amely kielégíti 
a jelen generáció szükségleteit 
anélkül, hogy veszélyeztetné a 
jövő generációk esélyét arra, 

hogy ők is kielégíthessék 
szükségleteiket.” 
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