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Fő üzenet: Az Agrárminisztérium felkészült válaszokkal reagál a 

klímaváltozás negatív hatásaira. 
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1. 

Az Agrárminisztérium kiemelt fontosságúnak tekinti a klímaváltozás 

mezőgazdasági vonatkozásainak figyelemmel kísérését, tekintettel arra, 

hogy hazánk az éghajlatváltozás valószínűsíthető következményeit 

tekintve Európa egyik legsérülékenyebb országa. 

Számos negatív hatást már közvetlenül is tapasztalunk, például a 

szélsőséges időjárási jelenségeket1, illetve minőségi problémákat, új 

növény-egészségügyi kockázatok megjelenését2. Ezek mellett az 

éghajlatváltozás közvetett hatásai is befolyással van ránk, például 

az ingadozó világpiaci árak és az ingadozó gazdálkodói jövedelmek. 

Az első és legfontosabb feladatunk, hogy számba vegyünk minden olyan 

területet, ahol szükségszerű a beavatkozás, illetve minden olyan 

                                                           
1 pl.: aszály, csapadék változékony eloszlása, belvíz, felhőszakadás 
2 pl.: fuzárium gomba 



lehetőséget, amellyel segíteni tudjuk az alkalmazkodást. Csak úgy 

adhatunk hatékony válaszokat az új kihívásokra, ha alaposabban 

megértjük az éghajlati rendszer3 működését, és nagyobb mértékben 

támaszkodunk a globális információkra. 

 

2. 

Az egyik legelső feladatunk a kiváló termőtalajaink minőségének 

megóvása.  

Kitüntetett figyelmet kell szánnunk a talajvédelemnek, mivel talajaink 

tápanyagszegények, amit az is negatívan befolyásol, hogy sok esetben a 

helytelen művelés tovább rontja a minőséget. Ennek következménye, 

egyrészt, hogy kevesebb szénmegkötésre lesz képes a talaj, továbbá a 

leromlott szerkezet miatt kevésbé tudnak ellenállni az eróziónak, 

deflációnak és ez vízmegtartási problémákat fog okozni. Ez pedig a 

tápanyagkimosódás mértékét is növelni fogja, amivel a 

környezetkárosító hatásokat is növeljük - túl azon, hogy elpocsékoljuk a 

tápanyagot és az értékes édesvizet. 

A klímaváltozás generálta szélsőséges hatások – súlyos aszály vagy 

épp extrém csapadékmennyiség – gyakoribbá válása miatt nagy 

hangsúlyt kell fektetni a növénytermesztésben-talajművelésben az 

alkalmazott technológia helyes megválasztására. Így például a 

másodvetésű takarónövényekkel sokat lehet tenni azért, hogy a talaj a 

külső, negatív hatásoknak ellenálljon.  

Csak a jó minőségű, tápanyagban gazdag, kímélő talajművelési 

technológiával kezelt földek tudnak majd igazán ellenállni a 

klímaváltozás káros hatásainak, ami a növénytermesztés 

                                                           
3 A légkör, a szárazföldek, az óceánok, a bioszféra és a szilárd víz, azaz a krioszféra 
alkotta éghajlati rendszer egyike a tudományos eszközökkel vizsgált legbonyolultabb 
rendszereknek. 



versenyképességére is hatással lesz. Másképpen fogalmazva: jó 

talajon, ellenálló és gazdag termés lesz.  

Éppen ezért kell főként az alkalmazkodásra fektetni a hangsúlyt, ami 

minden növényt, de különösen a búzát, a kukoricát és a burgonyát érinti 

majd. Ennek során a jól működő öntözéses gazdálkodás nem 

mellőzhető, de ez csak megfelelő talajműveléssel képzelhető el, 

aminek részét kell képeznie: 

- a fejlett talajművelési technológiának - többek között a 

mélyszántás elhagyásának, 

- a megfelelő tápanyag-utánpótlásnak - például a szervestrágya 

használata a műtrágya helyett, illetve 

- a precíziós gazdálkodásnak. 

Végezetül a talajaink és természeti erőforrásaink ésszerű alkalmazása 

céljából egyre nagyobb szerepe lesz a mezőgazdaságban a biomassza 

alapú gazdaság fejlesztésének, amivel hozzájárulunk az ENSZ 

fenntartható fejlődési céljaihoz. A biológiai erőforrások jobb kihasználása 

a széndioxid-kibocsátás csökkentése érdekében is fontos: így ezen a 

területen nagyok a lehetőségek az éghajlatváltozás okozta fenyegetés 

csökkentésére is. 

 

3. 

Az öntözéses gazdálkodás termelők közötti mind szélesebb körű 

alkalmazása nagymértékben befolyásolja a magyar mezőgazdaság 

jövőjét. Emiatt ennek ösztönzése érdekében az elmúlt egy évben 

komoly lépések történtek.  

2030-ig évente 17 milliárd forintnyi, azaz összesen 170 milliárd forint 

forrás került biztosításra az öntözéshez kapcsolódó fejlesztésekre, az 

öntözési célt szolgáló infrastruktúra működtetésére.  



A Nemzeti Földügyi Központon belül önáll szervezeti egységként 

létrejött az öntözési központ. 

Öntözési feladatai körében elősegíti az öntözéses gazdálkodás 

elterjedését, elemzi a termelői öntözési szükségleteket és vízigényeket, 

kidolgozza az öntözéses gazdálkodás területspecifikus 

feltételrendszerét, meghatározza a gazdaságosan ellátható öntözési 

körzetek és az öntözési közösségek mérethatékony területét, 

megszervezi az öntözési szaktanácsadást, szakmailag támogatja az 

öntözési közösségeket.  

Koncepciót dolgoztunk ki az öntözéshez szükséges vízjogi 

engedélyezés további egyszerűsítésére, a termelői öntözési közöségek 

létrehozására és működtetésére, sőt ez utóbbira támogatási konstrukciót 

dolguztunk ki és illesztettünk be a Vidékfejlesztési Programba. 

Megkezdtük az állami vízügyi infrastruktúra és a termelői öntözési 

infrastruktúra közötti összekötő funkciót betöltő vízilétesítmények, a 

harmadlagos művek felmérését annak érdekében, hogy megkezdhessük 

fejlesztésüket a leginkább hiányzó részeken. 

Kitűzött célunk, további 100 ezer hektár öntözhetővé tétele 2024-ig. 

Ezzel a lépéssel évi 20 milliárd forint többlettermelési értéket tud 

előállítani a magyar mezőgazdaság. 

 

4.  

A környezeti tényezők között a talaj és a víz mellett beszélnünk kell a 

levegőről is. A levegőminőség-védelem és a klímavédelem ugyanis 

szorosan összefüggenek. 

Az emberi tevékenységek következtében a levegőbe kerülő anyagok 

egy része közvetlenül káros az élő és élettelen környezetre, más 

részük pedig közvetetten, hosszabb távon, globálisan fejti ki 



kedvezőtlen hatását, az üvegházhatást fokozó vagy ózonréteg 

károsító tulajdonsága miatt. Mellettük természetesen vannak olyan 

légszennyezőanyagok, amelyek egyben üvegházhatásúak is. 

Ez alapján látható, hogy szoros kapcsolat van a levegőtisztaság-

védelem és a klímavédelem között. Azonosak a kibocsátásért felelős 

szektorok is, mindkét területen kiemelt szerepe van az 

energiatermelésnek és használatnak, beleértve a közlekedés, az ipar, a 

mezőgazdaság és a lakosság energiaigényes tevékenységeit.  

A mezőgazdaságot érintően a legjelentősebb környezeti terheléssel az 

ammónia rendelkezik, a teljes ammónia-kibocsátás 90%-áért a 

mezőgazdaság felel, ezen belül is a fő felelős az állattenyésztés és a 

trágyakezelés. A 2016 decemberében elfogadott, az egyes légköri 

szennyező anyagok nemzeti kibocsátásainak csökkentéséről szóló 

2016/2284 Irányelvben előírt csökkentési célérték az ammónia 

tekintetében 2020-ig 10%, 2030-ig pedig 32%. Így 2020 után 

elsősorban olyan előírásokat, illetve támogatásokat tervezünk, 

amelyek elősegítik az állattartási technológiák, a takarmányozás, a 

trágyatárolás minőségi fejlesztését, valamint hozzájárulnak a 

környezettudatosabb szerves trágya kijuttatáshoz.  

Fenti Irányelv szerint a tagállamoknak nemzeti levegőszennyezés-

csökkentési programot kell kidolgozniuk, elfogadniuk és végrehajtaniuk. 

Jelenleg is dolgozunk az Országos Levegőterhelés Csökkentési 

Program véglegesítésén , amely tartalmazza azokat az intézkedéseket, 

amelyek ütemezett megvalósításával az Európai Unió által 

meghatározott mértékben csökken a légszennyezés és várhatóan javul a 

levegőminőség.  

A Program összhangban vannak a kapcsolódó szektorstratégiákkal, így 

többek között a Nemzeti Energia és Klíma Tervvel és az 

Agrárstratégiával is.  



Az épületek energiahatékonyságának javítását, a korszerű fűtési módok 

és tiszta tüzelőanyagok használatát elősegítő intézkedések a lakosság 

által okozott légszennyezést csökkentik. Az alacsony kibocsátású vagy 

kibocsátásmentes közlekedési módok támogatása, a tömegközlekedés 

fejlesztése, a közlekedési igények racionalizálása, az externális 

költségek beépítése a közlekedési légszennyezőanyag és 

üvegházhatású gázok emisszióját minimalizálja. Az Elérhető Legjobb 

Technika alkalmazása, az energiatakarékos és energiahatékony 

technológiák támogatása az iparhoz köthető levegőterhelés mérséklését 

szolgálja. 

 

5. 

A korszerű és környezetkímélő mezőgazdasági termelés jövője 

egyértelműen a digitalizációban rejlik, ez a versenyképesség záloga, 

különösen a kelet-európai országok tekintetében, ahol eddig dedikált 

forrás és kitüntetett figyelem kevéssé övezte az agrárium és a 

digitalizáció kapcsolatát. 

A digitális agrár-megoldások mára a kényelmi funkciókon túl nemcsak 

versenytényezőkké váltak, hanem a környezet védelme 

szempontjából is nélkülözhetetlenné válnak, például a precíziós 

mezőgazdasági termelés használatával. 

- Az agrárdigitalizáció elősegíti a stabilitást és a kiszámíthatóságot az 

élelmiszertermelésben, mivel több adatra, jobb minőségű 

információra építve helyesebb gazdálkodási döntéseket lehet 

hozni. Ezzel csökkenthetjük a termelés kockázatait és a 

mezőgazdasági termelés környezeti lábnyomát. 

- Az agrárdigitalizációval növelhető a hatékonyság, a környezetet, a 

talajt és a vizet egyaránt kímélő helyspecifikus gazdálkodás 

megvalósítása. 



- A hagyományos gazdálkodás és a precíziós gazdálkodás 

összehasonlításakor 10-15%-os többlettermések elérése is 

lehetséges, ugyanakkor azokban az üzemekben ahol már most is 

magas színvonalon, kiváló termésátlagokat produkálva 

gazdálkodnak, ott a helyspecifikus gazdálkodásnak a termelési 

költségek csökkentése terén van kiemelkedő szerepe. 

- A precíziós technológiák alkalmazásával a gazdálkodóknak – például 

a hagyományos növénytermesztési gyakorlatban alkalmazott 

mennyiségekhez képest – kevesebb vetőmagot, műtrágyát, 

növényvédőszert szükséges felhasználniuk. A korszerű 

technológiák alkalmazása tehát egyértelmű megtakarítást 

eredményez. 

- Napjainkban Magyarországon nagyjából 45 ezer hektáron folyik – 

minden munkaműveletre kiterjedő –, továbbá 150-200 ezer hektáron 

egy-egy munkaművelet elvégzése tekintetében precíziós szántóföldi 

növénytermesztés. 

Annak érdekében, hogy a megújuláshoz szükséges eszközöket és 

feltételeket biztosítsuk: elindítottuk a Digitális Agrárstratégiát. 

- Ez tartalmazza a mezőgazdaság összes ágazatát érintő modernizáció 

várható hatásait, feltárja, illetve számszerűsíti a digitalizációban rejlő 

egyértelmű előnyöket. A DAS a Digitális Jólét Program keretében, 

széleskörű összefogással készült. Arra épül, hogy az információalapú 

gazdálkodással, a technológiai műveletek automatizálásával, 

érdemben tud nőni a mezőgazdasági termelés, az 

élelmiszergazdaság jövedelmezősége és csökkenni az ökológiai 

lábnyoma. Ezért a mezőgazdasági termelés modernizációja 

érdekében elsősorban a meglévő digitális háttér-infrastruktúra 

fejlesztésére szeretnénk fókuszálni, így például egy digitális 

alaptérkép fejlesztésére, az agrometeorológiai mérőhálózat 



megújítására, illetve az ehhez kapcsolódó, a fenntartható termelés 

alapját jelentő növényvédelmi előrejelző szolgáltatás fejlesztésére. 

Emellett természetesen fontos cél az agrár-közigazgatás adatainak 

digitalizálása, a meglévő adatbázisok összekapcsolása a döntések 

gyorsabb meghozatala és a gazdálkodók pontos tájékoztatása 

érdekében. 

 

6. 

Az Agrárminisztériumban tisztában vagyunk vele, hogy a jogszabályok 

csak keretet és irányokat adnak, de tartalommal akkor tudjuk őket 

feltölteni, ha megfelelő mértékű támogatást rendelünk hozzájuk. 

Éppen ezért a Vidékfejlesztési Program intézkedéseinek 

megalkotásában kiemelt szempont volt: 

- a környezetterhelés kiküszöbölésére való törekvés, 

- a természeti erőforrások fenntartható használatán alapuló 

gazdálkodási gyakorlatok erősítése, valamint 

- a kedvezőtlen klímaváltozás elleni küzdelem és alkalmazkodás az 

éghajlatváltozáshoz, megfelelő termelési szerkezet, földhasználat 

váltás révén. 

A mezőgazdaság kiemelt fejlesztési területein – ez alatt értendő az 

állattenyésztés, az öntözés, kertészet, szántóföldi terménytárolás- és 

szárítás - jelentős energiaigény van jelen. Az épületek és a 

berendezések technológiai és energetikai elavultsága jelentős 

széndioxid-kibocsátást okoz, amelynek csökkentése jelentős mértékben 

hozzájárulhat a kitűzött uniós és nemzeti klímapolitikai célok eléréséhez. 

Éppen ezért kiemelt cél a két ágazatban az épületek és a beépített 

technológiák energetikai szempontú korszerűsítésének támogatása, 

valamint a megújuló energiaforrások alkalmazásának elősegítése. 



A Vidékfejlesztési Program azon pályázati felhívásai, melyek a fent 

ismertetett célok megvalósítását teszik lehetővé, összesen több 

mint 668 milliárd forintos forráskerettel, négy csoportba 

sorolhatóak: 

 környezet- és ökológiai gazdálkodást érintő pályázatok 

 energia-hatékonyságot érintő pályázatok 

 klímavédelem szempontjából fontos pályázatok 

 erdészeti ágazatot érintő pályázatok. 

Nagyon fontos, hogy erről a területről többet is beszéljünk, mivel a 

nemzeti erdőstratégiában is kiemelt helyet foglal el az erdőterületek 

növelése. Célunk, hogy a jelenlegi két millió hektár erdőterületet 

további 25 ezer hektárral emeljük. A megváltozott éghajlatra és ennek 

kihívásaira adott egyik legjobb válasz ugyanis az, ha erdőt telepítünk 

és fokozzuk az erdőtelepítési kedvet. 

 

7. 

Eddig csak a termelés folyamatáról és körülményeiről beszéltem, de 

nagyon fontos szót ejteni arról, mi lesz az előállított élelmiszerek 

sorsa. A pazarlás egy olyan komoly problémát jelent, aminek jelentős 

környezetkárosító szerepe is van. 

Magyarországon évente körülbelül 1,8 millió tonna 

élelmiszerhulladék keletkezik, ami nagyjából 45 ezer kamiont tesz 

ki. Ennek jelentős hányada – körülbelül harmada – a háztartásokban 

termelődik. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal kutatási 

eredménye szerint évente ez 68 kg fejenként, amelynek csaknem fele 

elkerülhető lett volna. Bár ez a mennyiség elmarad néhány 

szélsőségesen pazarló országtól, a hazai vásárlók kosarának mégis 

meghatározó részét teszi ki. 



A kidobott élelmiszer pedig nemcsak a háztartásoknak jelent 

fájdalmas veszteséget, hanem egyúttal komoly környezetterhelést 

is okoz. Összesítve 300 ezer tonna feleslegesen jelentkező biológiai 

hulladékkal kell számolnunk, amelynek nem csak a megsemmisítése, 

hanem az élelmiszer célú megtermelése is komoly hatást gyakorol a 

környezetünkre. 

Ma már számos országban találni olyan programokat, amelyek az 

élelmiszerpazarlás megelőzésével foglalkoznak. Magyarországon a 

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal által indított „Maradék 

nélkül” kampány próbálja felhívni a lakosság figyelmét az 

élelmiszerpazarlás megelőzésének fontosságára. 

A Nébih az elmúlt években számos kormányzati és civil szervezettel 

működött együtt annak érdekében, hogy a problémára adható legjobb 

válaszokat meghatározhassa. Fontos, hogy az élelmiszeripar, a 

kereskedelem, a vendéglátás és a kutatóintézetek, egyetemek képviselői 

is szerepet vállalnak a munkában. A Nébih 2016 óta működő 

programjában kiemelt szerepet kapnak a felnőtt lakosság mellett a 

gyerekek, hiszen a nemzetközi tapasztalatok alapján azok a 

kampányok sikeresek hosszú távon, amelyek a jövő fogyasztóit is 

megszólítják. A kampány egyik legfontosabb célkitűzése, ha a 

„Mennyiség helyett minőség!” elvet követve minél többen magasabb 

minőségű, biztonságos hazai élelmiszereket vásárolnának az 

élelmiszerpazarlás mérséklésével megtakarított pénzből. 

 

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! 

Az éghajlatváltozás kiváltó okai rendkívül összetettek, és az is biztos, 

hogy nekünk is hatalmas felelősségünk van benne. Mindezek ellenére 

úgy gondolom, nem szabad negatívan hozzáállnunk a problémához, 

hanem cselekednünk kell. Jó látni, hogy ez a rendezvény ennyi embert 



összehozott és bízom benne, hogy az elhangzó előadások segít abban, 

hogy megtaláljuk a válaszokat ebben a globális kérdésben. 

 

Köszönöm a figyelmet! 

 


