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Mezőgazdaság környezeti és fizikai 
kitettsége:

1. Az természeti elemeknek való kitettség, a
mezőgazdaság termelés változékonyságát okozza.
(természetes kitettségből adódó környezeti hatások)

2. A természeti erőforrásokban (víz, levegő, talaj)
okozott ipari szennyezések megjelennek a
mezőgazdasági termékekben is. (emberi

tevékenységből adódó környezeti hatások)



Aktuális, már érezhető hatások:

• Klimatikus változások (pl.: aszály, csapadék
változékony eloszlása, növekvő hőstressz);

• Biodiverzitás csökkenése, ökoszisztémák
sérülékenysége, pozitív externális hatások gyengülése;

• Talajok pusztulása és minőségének romlása;

• Minőségi problémák, új növény-egészségügyi
kockázatok megjelenése (pl.: fuzárium gomba, szőlő
fitoplazma fertőzés).



Klímaváltozás Magyarországon

• Az elmúlt 30 évben a tavaszi középhőmérséklet 1,75 fokkal, a nyári 2
fokkal nőtt.

• A fagyos napok számának csökkenése és a hőség napok számának
növekedése egyaránt a melegedő tendenciát jelzi.

• A csapadék mennyisége nem mutat jelentős változást, eloszlása
azonban időben nagyon változékony.

• A négy évszak összehasonlításában a legnagyobb csapadékcsökkenés
tavasszal következett be, értéke megközelíti a 20%-ot a több mint egy
évszázadot átívelő idősor alapján.

• A száraz időszakok hossza jelentősen megnövekedett az elmúlt
évtizedek során.

• Hazánk az éghajlatváltozás valószínűsíthető következményeit
tekintve Európa egyik legsérülékenyebb országa.



Éves csapadékmennyiség havi bontása



Vízgazdálkodás
Vízelvezetés helyett vízraktározás!

• maximális mértékű csapadék-hasznosítás

• elfolyási
lefolyási
szivárgási
párolgási 

• maximális mértékű                                    raktározás biztosítása

• Mezőgazdasági területeink 98,6%-án csapadékgazdálkodás folyik, így jelenleg
az öntözés nagyon alacsony mértékű, érdemben nem terheli a talajt.

• 2020-ig rendelkezésre álló 50 milliárd forint rendelkezésre álló forrást
öntözésfejlesztési beruházásokra ott szabad felhasználni, ahol arra a víztest
alkalmas.

veszteségek maximális mértékű 
csökkentése

természetes
mesterséges 



Talajdegradáció
• A talaj minőségi állapotának romlása komoly probléma

Magyarországon, Európában, sőt valamennyi kontinensen.
• A talajromlás egyik oka vagy súlyosbító tényezője az emberi

tevékenység, mint például az ipari tevékenység, a bányászat, a városi és
ipari terjeszkedés, a beépítettség, a helytelen mezőgazdasági és
erdőgazdálkodási módszerek alkalmazása.

• E tevékenységek következménye:
- termőtalajok fogyása;
- a talaj termékenységének, széntartalmának és biológiai sokféleségének

a csökkenése;
- a kisebb vízmegtartó kapacitás, a gáz- és tápanyagkörforgás

dinamikájának változása;
- a szennyező anyagok feldúsulása, a tompító (puffer) hatásának

csökkenése.



Mezőgazdaság környezetre gyakorolt hatásai
• Helytelen agrotechnika (elavult és erőforrás-pazarló

talajművelési módok, talajélet igényeinek figyelmen
kívül hagyása).

• Mezőgazdasági melléktermékek és hulladékok nem
megfelelő kezelése.

• Növényvédőszerek és állatgyógyászati hatóanyagok
felhalmozódásából eredő szennyezés.

• Nagy mennyiségű energiafelhasználás a
mezőgazdaságban.
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Kormányzati eszközök

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

• Zöldítés

• Nitrát irányelv alkalmazása

• Víz Keretirányelv

• Agrár-környezetgazdálkodás (AKG)



Jogszabályba foglalt gazdálkodási 
követelmény (JFGK)

73/2009/EK tanácsi rendelet II. melléklete tartalmazza.

A 19 közösségi rendelet és irányelv egyes rendelkezései 4
összefoglaló csoportba oszthatók úgy, mint:

• természetvédelem (madárvédelem, élőhely-védelem),

• környezetvédelem (felszín alatti vizek védelme, szennyvíziszap
felhasználás szabályai, nitrátszennyezés elleni védelem),

• állatjelölés

• állategészségügy (megbetegedések bejelentése, élelmiszer- és
takarmánybiztonság, állatvédelem), valamint
növényegészségügy



A vizek mezőgazdasági eredetű nitrát-szennyezés 
elleni védelme (JFGK 1.)

A mezőgazdasági tevékenységből származó nitrát vegyületek által okozott vízszennyezés
csökkentése, illetve megelőzése a nitrátérzékeny területeken követelmény:

– Folyamatos nyilvántartás;

– Mezőgazdasági területre évente szerves trágyával kijuttatott N hatóanyag mennyisége nem
haladhatja meg 170 kg/ha értéket.

– 12%-nál meredekebb lejtésű területre műtrágya és szerves trágya korlátozottan
alkalmazható. 17%-nál meredekebb lejtésű területre trágya nem juttatható ki;

– Hígtrágya csak talajvédelmi tervre alapozott talajvédelmi hatósági engedéllyel használható
fel;

– Nitrátérzékeny területen a szükséges műtrágya mennyiséget 5 évnél nem régebbi
talajvizsgálat alapján kell meghatározni;

– Istállótrágya mezőgazdasági területen történő tárolása során be kell tartani az ideiglenes
tárolásra vonatkozó előírásokat;

– Állattartó telepen képződött trágyát szivárgásmentes, szigetelt, műszaki védelemmel
ellátott tárolóban kell gyűjteni.



Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot
A minimális gazdálkodási és környezetvédelmi előírások meghatározásával
a mezőgazdasági földterületek jó mezőgazdasági és ökológiai állapotban
tartása és az éghajlatváltozásból adódó környezeti hatások csökkentése.

Előírások:

• A szőlőültetvényekben kialakított teraszok megőrzése kötelező.

• A vetésváltásra vonatkozó előírásokat be kell tartani.

• A védett tájképi elemek (gémeskutak, kunhalmok, fa- és
bokorcsoportok, magányos fák, kis kiterjedésű tavak) megőrzése
kötelező.

• Öntözési célú vízhasználat csak érvényes vízjogi üzemeltetési engedély
esetén lehetséges.

• A nyári és őszi betakarítású kultúrák lekerülése után gondoskodni kell a
talaj fedettségéről.



Zöldítés
• Kötelező a tagállam és a gazdálkodók számára is, a közvetlen

kifizetési nemzeti keretösszeg 30%-a.

• 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 jelentőségű terület fenntartása (támogatásra
jogosult szántóterület nagysága szerint).
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Agrár-környezetgazdálkodás
• Agrár-környezetvédelem az 1992. évi reform óta része az 

EU Közös Agrárpolitikájának.

• Az EU-ban a támogatások iránya nem elsősorban a
kedvezőtlen talajadottságú, gyenge termőképességű
területek intenzív termelésre való alkalmassá tétele, hanem
egyrészt a talajállapot megőrzése, másik oldalról pedig az
adott területi adottságokhoz való igazodás, a
fenntarthatóság, és a környezettudatosság felé mutat.

• Talajjavítás helyett elsősorban talajvédelem, földhasználat
váltás ösztönzése, kedvezőtlenül befolyásoló természeti
hátrányok részbeni ellentételezése.
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Víz Keretirányelv
• A Víz Keretirányelv előírásai szerint az Európai

Unió tagállamaiban 2015-ig jó állapotba kell hozni
minden olyan felszíni és felszín alatti vizet,
amelyek esetén ez egyáltalán lehetséges és
fenntarthatóvá kell tenni a jó állapotot.

• A Keretirányelv előírásai szerint a fő környezeti
célkitűzés:
– a felszíni és a felszín alatti vizek jó állapotának elérése

és
– a vizek állapota romlásának megelőzése.



Jogszabályi kapcsolódások – jelenlegi 
dilemmák

• Víz Keretirányelv 2000/60/EK irányelve

• Levegő- és talajminőség: Az állattartás és a
földművelés okozta ammónia-kibocsátás csökkentése
(Magyarország 35%-os csökkenés?)

• Éghajlatváltozás – ÜHG csökkentés, dinitrogén-oxid
és metán (a mezőgazdaság, mint fő kibocsátó!?)





Köszönöm a megtisztelő figyelmet!
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