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1. Az agrármérnöktanár elvárt szakterületi tudása, készségei, képességei a
8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet 4. számú melléklet szerint.
Az agrármérnöktanár szakterületi tudása, készségei, képességei:
Az agrármérnöktanár alkalmas
a tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése területén
– a fenntartható fejlődés és az élelmiszer-termelés közötti kapcsolat tudatosítására,
– a környezettudatos szemléletmód megalapozására, a természettudományos, problémamegoldó
gondolkodás fejlesztésére, a megoldások helyességének igazolására,
– a szakterületen alkalmazott technikai eszközök és technológiai folyamatok megismerésének
támogatására,
– az elméleti, az elméletigényes gyakorlati és a gyakorlati képzés során a szakmai feladatok
ellátásához szükséges kompetenciák fejlesztésére,
– tehetséggondozásra, versenyfelkészítésre,
– a sajátos nevelési igényű és a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók képzésére;
a tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése területén
– a termelési és társadalmi folyamatok kapcsolatának, aktuális változásainak nyomon
követésére, továbbá a szakképzési tartalmakba való beépítésére,
– a konfliktusok hatékony kezelésére,
– a közösség iránti elkötelezettség vállalására, az aktív, felelős társadalmi szerepvállalás
elsajátítására, a helyi, nemzeti és egyetemes emberi értékek elfogadására,
– a szakmai szocializáció megalapozására,
– a szakmával kapcsolatos hivatástudat kiépítésére;
a szakmódszertani és a szaktárgyi tudás területén
– szakgimnáziumokban, szakközépiskolákban az agrár szakterület szerinti elméleti és
elméletigényes gyakorlati tárgyak oktatására,
– szakgimnáziumokban, szakközépiskolákban az adott szakiránynak megfelelő szakmacsoportos
alapozó oktatásban az elméleti és elméletigényes gyakorlati tárgyak oktatására,
– felnőttek át- és továbbképzésében az adott szakiránynak megfelelő tárgyak oktatására,
elméletigényes gyakorlatok vezetésére,
– érettségi és szakmai bizottsági tagként vizsgáztatási feladatok ellátására,
– a szakterületre jellemző termelési és gazdálkodási eljárások, technológiák fejlődésének
nyomon követésére, tananyagba történő beépítésére,
– tananyagfejlesztésre, új, korszerű technológiák alkalmazásának megismerésére;
a pedagógiai folyamat tervezése területén
– a szakterületi képzéssel kapcsolatba hozható tanügyi dokumentumok, jogszabályok és iskolai
dokumentumok használatára,
– a szakterülethez tartozó szakmai orientációs, szakmai alapozó és szakképesítésre felkészítő
tantárgyak szerkezetének, módszertani sajátosságainak felismerésére,
– a szakképzés sajátosságai, továbbá az abban fellelhető törvényszerűségek figyelembevételével
a tanítási-tanulási folyamat megtervezésére,
– a szakmai orientációs, szakmai alapozó és szakképesítésre felkészítő modulrendszerű képzés
követelményeinek, tartalmának összhangba hozására, az egyes tantárgyak főbb tartalmi jellemzői
alapján az iskolarendszerű képzésben alkalmazható tantárgyi struktúra kialakítására,
– hatékony, az elmélet és a gyakorlat kapcsolatát, egységét támogató munkaformák
megválasztására, alkalmazására a szakképzés folyamatában,
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– a pedagógiai célokhoz, a szakmai műveltségtartalomhoz, a követelményekhez és a tanulók
életkori sajátosságaihoz igazodó tanulásszervezési eljárás megválasztására, az oktatási folyamat
megszervezésére, hatékony módszerek, munkaformák, eszközök kiválasztására az ifjúsági és a
felnőttoktatás keretében,
– a szaktárgy tanórán, illetve iskolán kívüli tanulásának tervezésére az ifjúsági és a
felnőttoktatás keretében,
– a pedagógiai folyamatok tervezésével kapcsolatban szakmai önreflexióra, illetve
önkorrekcióra;
a tanulás támogatása, szervezése és irányítása területén
– a szakmai továbbképzés, önképzés iránti igény és a szakma szeretetének továbbadására,
– a pedagógiai folyamatok és a tanulók értékelése területén az értékelés különböző céljainak és
szintjeinek megfelelő értékelési formák, módszerek meghatározására, az értékelés eredményeinek
felhasználására,
– céljainak megfelelően az értékelés eszközeinek megválasztására vagy önálló eszközök
elkészítésére, a pedagógiai hatásrendszer elemeinek érvényesítésére, eredményeinek megítélésére;
a tanulói önértékelés képességének kifejlesztésére;
a kommunikáció, a szakmai együttműködés és a pályaidentitás területén
– az agrár szakterületi pályaorientáció és szakmai mobilitás lehetőségeinek széleskörű ismeretei
birtokában ezen ismeretek megosztására;
az autonómia és a felelősségvállalás területén
– a társadalom által preferált értékek közvetítésére, az elfogadott értékrenddel összehangolt
autonóm életvezetési stratégiák kialakítására;
– az adott szakirányhoz és szakmacsoporthoz tartozó munkahelyek sajátos munkavédelmi és
biztonságtechnikai ismereteinek közvetítésére.

2. Adatok a hazai mezőgazdaságnak a nemzetgazdaságban és az Európai
Unióban betöltött szerepéről.
Magyarország természeti adottságainak köszönhetően évszázadok óta jelentős és világszerte
elismert mezőgazdasági termelést folytat. A klimatikus adottságaink, a kiváló termőföld,
rendelkezésünkre álló vízbázisok biztosítják annak a lehetőségét, hogy megfelelő szakmai tudással
és technológiával a hazai lakossági igények kielégítése mellett kiváló minőségű és biztonságos
élelmiszereket exportálhassunk. A mezőgazdaság a magyar nemzetgazdaság kiemelkedő
fontosságú stratégiai ágazata. Ezt bizonyítja a GDP-hez való hozzájárulása mellett a biztonságos,
egészséges élelmiszer-termelésben, a természeti erőforrásokkal való hatékony és fenntartható
gazdálkodásban, a vidéki foglalkoztatásban, valamint a sokszínű, változatos vidéki táj
fenntartásában betöltött szerepe.
A 2016-os év adatai szerint a mezőgazdaság részesedése a bruttó hozzáadott érték termeléséből
mintegy 4,5 százalék, a beruházásokból 5,2 százalék, a foglalkoztatásból pedig 5 százalék volt.
Az elmúlt öt évben az agrártermékek részesedése a nemzetgazdaság exportjából hozzávetőleg 810 százalék, importjából 6 százalék, külkereskedelmi többletéből 29-54 százalék volt.
Napjainkban került a szakmai köztudatba az agrobiznisz fogalma, amely magában foglalja a teljes
termékpályát az inputellátástól a mezőgazdaságon és az élelmiszer-feldolgozáson keresztül az
agrártermékek kereskedelméig és a vendéglátásig. Az agrobizniszben összesen 592,3 ezer fő
dolgozott 2016-ban, részesedése a nemzetgazdasági foglalkoztatás egészéből 13,6 százalék.
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2016-ban a mezőgazdasági terület (5372 ezer hektár) több mint felét (54,2 százalékát) egyéni
gazdaságok, 35,5 százalékát gazdasági szervezetek művelték, míg 10,3 százalék gazdaságra nem
azonosítható terület. Az egyéni gazdaságok részesedése az összes területből a szőlő és a
gyümölcsös esetében mintegy kétharmad, de a szántó és gyepterületek több mint felét is ők
használják. A gazdasági szervezetek részesedése a szántó és a gyep esetében a legmagasabb.
A gazdasági szervezetek birtokmérete 2013 és 2016 között 310 hektárról 253 hektárra csökkent,
míg az egyéni gazdaságoké 5,6 hektárról 7,6 hektárra növekedett.
Az Európai Unió mezőgazdasági területének 2,9 százaléka található Magyarországon, miközben
hazánk az EU mezőgazdasági munkaerő-felhasználásának 4,3-4,9 százalékát adta az elmúlt
években. A magyar mezőgazdaság az EU mezőgazdasági kibocsátásának és hozzáadott értékének
évek óta stabilan mintegy 2 százalékát teszi ki, míg részesedése a termelési tényezők
jövedelméből ennél magasabb, 2,1-2,5 százalékos volt. A magyar mezőgazdaság részesedése a
növényi termékek kibocsátásából 2-2,4 százalék, az állattenyésztésből pedig 1,6-1,8 százalék volt
az utóbbi években. Hazánk részesedése különösen magas a gabona (főként a kukorica), az olajos
magvak (elsősorban a napraforgó), valamint a baromfi termelésében.
A termelés intenzitásában rejlő különbségeket jól mutatja az egy hektár mezőgazdasági területre
jutó alapáron számított kibocsátás. A régi EU tagállamok (EU15) 2016-ban egy hektáron
átlagosan 2643 euró értékű terméket állítottak elő, az EU13-ban (később csatlakozók) ez a mutató
1263 euró volt, az előbbi értéknek 47,8 százaléka. Magyarországon az EU13 átlagánál lényegesen
magasabb, 1573 euró volt az egy hektárra jutó kibocsátás. Az egységnyi munkaerőre vetített
kibocsátást tekintve még nagyobb a régi tagországok előnye: az EU15 átlagában egy
munkaerőegységre 2016-ban 68,8 ezer euró kibocsátás jutott, míg az új tagállamok esetében ez az
érték 14,5 ezer euró volt, a régi tagországok értékének 21,2 százaléka. Hazánkra ezt a mutatót
vizsgálva is kedvezőbb érték adódik az új tagországok átlagánál, 2016-ban az éves
munkaerőegységre jutó kibocsátás 19,1 ezer euró volt.

3. Mezőgazdasági termelésünk számokban
3.1. Szántóföldi növénytermelés
Magyarországon nemzetközi összevetésben is magas a mezőgazdasági, ezen belül különösen a
szántóterületek aránya. Az ország 9,3 millió hektáros területének 58 százaléka mezőgazdasági
művelés alatt áll (5372 ezer hektár). A legjelentősebb művelési ág az összes mezőgazdasági terület
mintegy négyötödét adó szántó.
2016-ban a mezőgazdaság kiemelkedő teljesítményét nagymértékben meghatározta a szántóföldi
növénytermesztés (1. táblázat). Több növényfaj esetében rekordtermés született, ami az előző
évek aszályos időszakai után az elegendő mennyiségű csapadéknak volt köszönhető.
Gabonából 2,552 millió hektárról összesen 17 millió tonna terményt takarítottak be 2016-ban,
azaz míg a termőterület nagysága 5,4 százalékkal esett az egy évvel korábbihoz képest, addig a
termés mennyiség 17,8 százalékkal emelkedett.
Búzát 1,040 millió hektáron, az előző évinél 1,1 százalékkal nagyobb területen termeltek 2016ban. A rekord 5,38 tonna/hektár termésátlag 4,7 százalékkal haladta meg a 2015. évi eredményt.
A kukorica termőterülete 1,023 millió hektár volt, ami 11 százalékkal elmaradt a 2015. évitől. A
termésátlag 2016-ban elérte a valaha volt legnagyobb, 8,61 tonna/hektár szintet, ami az előző év
gyenge eredményeihez viszonyítva 51,3 százalékos növekedést jelentett.
Napraforgót minden idők legnagyobb területéről (642 ezer hektár), soha nem tapasztalt hozam
mellett (2,95 tonna) takarítottak be a gazdák 2016-ban. Az elért termésmennyiség (1,893 millió
tonna) mindenkori rekordnak számított, mindemellett a hazai átlagtermés a világon is az első
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helyen állt. A repcetermesztők 257 ezer hektáron szintén kiváló eredményeket értek el a 2016.
évben, hiszen soha ilyen mennyiségű termést (882 ezer tonna) ilyen magas hozamok (3,44
tonna/hektár) mellett nem termeltek a magyar gazdák.
1. táblázat
A fontosabb szántóföldi növények betakarított területének, terméseredményének és
hozamának alakulása (Forrás: KSH)
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3.2. Kertészet (zöldség-, gyümölcs- és szőlőtermesztés)
Hazánkban a zöldség és gyümölcstermesztés hagyományosan nagy jelentőséggel rendelkezik. A
klimatikus és talajtani adottságaink kiváló feltételeket biztosítanak az íz- és zamatanyagokban
gazdag magyar kertészeti termékek előállításához. Ezen kívül a jelentős kézi munkaerőt kívánó
kertészet pozitív hatást gyakorol a foglalkoztatottságra, különösen a vidéki térségekben.
A zöldségfélék (2. táblázat) termőterülete 2016-ban 92,5 ezer hektár volt, az egy évvel korábbihoz
képest 16,8 százalékkal nőtt, miközben 1,5 százalékkal nagyobb termésmennyiséget takarítottak
be. A fontosabb zöldségfélék közül a csemegekukoricára a nagy mennyiségű csapadék
kifejezetten kedvezően hatott, esetében a termésmennyiség 12,3 százalékkal nőtt. A többi ipari
zöldségnövény (zöldborsó, zöldbab, ipari paradicsom) is jó termést adott. Az étkezési és a
fűszerpaprika esetében baktériumos fertőzések csökkentették a termésmennyiséget. A
görögdinnyénél nőtt a termőterület, ezért a termelők termésnövekedést vártak, azonban időjárási
okok miatt 6 százalékkal kisebb mennyiséget takarítottak be.
A tavaszi fagyok, heves esőzések és a jégeső nehézségeket okozott a gyümölcs ágazatban (3.
táblázat). A sok eső sok gyümölcsnél fokozott növényvédelmi problémákat okozott.
Szőlő- és bortermelésünk a termőfelület csökkenésének megfelelően csökkenő tendenciát mutat.
Jelenleg mintegy 76 ezer hektáron termelünk borszőlőt a 22 borvidéken.
2. táblázat
A fontosabb zöldségfélék terméseredményei (Forrás: KSH)
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3. táblázat
A fontosabb gyümölcsfélék terméseredményei (Forrás: KSH)

*becsült adat
3.3. Állattenyésztés
Vágóállat- és állatitermék-termelés alakulását Magyarországon a 4. táblázat tartalmazza.
A szarvasmarha-állomány 2011 óta tartó növekedése 2016-ban is folytatódott, elsősorban a
húshasznú marhatartás bővülésének és a kedvező külpiaci viszonyoknak köszönhetően. A KSH
2016. december 1-jei adatai alapján, Magyarországon a szarvasmarhák száma 852 ezer egyed volt,
az állomány nagysága 4 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit. A szarvasmarha-állomány
12,1 százalékkal növekedett 2012 és 2016 között, az EU tagországai közül a legnagyobb
arányban. A tehénállomány (382 ezer) egy év alatt 15 ezerrel, 2012 óta 44 ezerrel (12 százalékkal)
bővült. A tehénállományon belül a tejhasznú tehenek száma 2016-ban nem változott
számottevően, ugyanakkor a két éven át tartó nemzetközi tejpiaci válság ellenére 5 százalékkal
bővült 2012 és 2016 között. A húshasznú tehenek száma 18 százalékkal 138 ezer darabra nőtt
2015 decembere óta, ami 65 százalékos bővülést jelent a 2012. évi állományhoz képest.
A hazai tejtermelés 2012 és 2016 között 7 százalékkal nőtt. Az utóbbi négy évben a
tejtermékfogyasztás folyamatosan nőtt, az egy főre vetített tejfogyasztás 4,6 liter volt A
Magyarországon előállított tej aránya a belföldi értékesítésben meghaladta a 80 százalékot.
A sertésállomány 2016 decemberében 2,887 millió egyedet tett ki, ami 7,6 százalékkal kevesebb
az egy évvel korábbinál. A belföldi vágósertés-kínálat csökkenése miatt a magyarországi
vágóhidak továbbra is importalapanyagra szorulnak.
A baromfiállomány 0,6 százalékkal 40,1 millió darabra csökkent 2016 decemberében az előző év
ugyanezen időpontjához képest, de 4 százalékkal emelkedett 2012-höz képest. A baromfiállomány
80 százalékát kitevő tyúkfélék száma 31,9 millió volt. A tojóállomány 11,4 millió egyedet tett ki.
A lúdállomány 1,22 millió egyedre nőtt, a pulykaállomány 2,8 millióra csökkent, míg a
kacsaállomány nem változott számottevően, 2016 végén 4,26 millió egyedből állt. A
magyarországi vágóhidakon összesen 210,3 millió baromfit vágtak le. Tyúktojásból 2,5 milliárd
darabot termeltek a gazdaságok 2016-ban
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A juhállomány 2016-ban 2,5 százalékkal 1,158 millió egyedre csökkent az egy évvel korábbihoz
képest. Az anyajuhok létszáma ehhez hasonlóan 5,1 százalékkal 805 ezer egyedre fogyott. A
belföldi juhhús fogyasztás továbbra is alacsony szintű volt (0,2 kg/fő/év).
Magyarország kecskeállománya 2016. december 1-jén 78 ezer egyed volt, ami az előző évi
létszámhoz képest 8,3 százalékos növekedést jelentett.
4. táblázat
Vágóállat- és állatitermék-termelés alakulása Magyarországon (Forrás: KSH, AKI)

*Előzetes adatok
**AKI- adatgyűjtés alapján

4. Fenntartható mezőgazdaság
A folyamatos népesség- és gazdasági növekedés az 1970-es évektől folyamatosan felveti, hogy
vajon a termelés ugrásszerű növekedése nem haladja-e meg a rendelkezésre álló erőforrásokat,
illetve azok regenerálódó képességét? Ez a kérdés az agrártermelés vonatkozásában is igaz.
Az ENSZ Környezet és Fejlődés Világbizottsága „Közös Jövőnk” című dokumentuma azt
fogalmazza meg, hogy a fenntartható agrárfejlődés megőrzi a talaj, az élővizek, a növény- és
állatvilág genetikai erőforrásait, megakadályozza az emberi környezet lerombolását, és
technológiai szempontból megfelelő, gazdaságilag hatékony, társadalmi szempontból pedig
elfogadható fejlődést eredményez. Azokat nevezzük fenntartható mezőgazdasági-élelmiszeripari
rendszereknek, amelyek gazdaságosak, kielégítik a társadalom korszerű táplálkozással kapcsolatos
igényeit, megőrzik a környezet minőségét, a világ természeti erőforrásait a jövő generációk
számára. Az agrárgazdálkodás vonatkozásában is igaz az az általános megállapítás, hogy a
fenntartható fejlődés alapvető összetevője és üzenete a jövő nemzedékek szükséglet-kielégítési
jogának a mai generáció jogával azonos kezelése.
A 2002-ben Johannesburgban tartott ENSZ Világtalálkozója a Fenntartható Fejlődésről után a
fenntartható fejlődés szociális dimenziója is elfogadásra került, vagyis megtörtént a
környezetpolitika és a szociálpolitika integrálódása. A fenntartható fejlődésnek tehát három
tartópillére, más szavakkal három dimenziója van: a környezeti (ökológiai fenntarthatóság), a
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gazdasági (ökonómiai fenntarthatóság) és a szociális (szociális fenntarthatóság) tényező, melyek
összefonódva és egymást kiegészítve jelennek meg. A fenntartható agártermelésről azonban csak
akkor beszélhetünk, ha mindhárom szempont egyszerre érvényesül.
Az iparszerű mezőgazdálkodás káros, környezetszennyező tendenciákat indított el. A
környezetkárosítását főleg a túlzott műtrágya és növényvédőszer felhasználás eredményezte. A
káros hatások mérséklése, kiküszöbölése érdekében korlátozni szükséges az agrártermelés során
kijuttatandó inputok mennyiségét. A mezőgazdaság fenntartható fejlődése olyan tudatos gazdasági
fejlesztés, amely harmonizál a természeti erőforrások regenerálódásával és számol a terhelt
(trágyával, kémiai anyagokkal stb.) környezet asszimilációs készségével.
Fenntartható mezőgazdaság fogalmán a multifunkcionális és integrált mezőgazdaságot értjük. A
környezettudatos mezőgazdasági gazdálkodás azt jelenti, hogy a tervezés során már figyelembe
vesszük a termesztés környezetre gyakorolt hatását. A fenntartható mezőgazdaság az adott
ökológiai és társadalmi feltételek mellett olyan technológiákat, eljárásokat alkalmaz, amelyekkel
egyszerre megvalósítható a környezet fenntartása és a gazdaságos termelés.

5. Az agrárgazdaság környezeti aspektusai
Az agrárgazdaságnak fontos szerepe van a természeti értékek fenntartásában. A környezetkímélő
mezőgazdálkodási gyakorlat fő támogatási forrását az EU vidékfejlesztési célú támogatásai
jelentik. A környezeti szempontok érvényesítését segíti a kölcsönös megfeleltetés komplex
követelményrendszere.
A környezeti erőforrások túlzott használatán, a környezetvédelmi szempontokat és az
éghajlatváltozás hatásait figyelmen kívül hagyó, szakszerűtlen agrotechnika alkalmazásán és a
környezettudatos gazdálkodás hiányán túl a művelés felhagyása is veszélyt jelenthet, a
biodiverzitás csökkenését eredményezheti (pl. özönfajok betelepülése, allergén gyomnövények
elszaporodása). Jelentős területeket érint a szél- és vízerózió, illetve a talajtömörödés, amelyek
kedvezőtlen környezeti hatásuk mellett a gazdálkodás eredményességét is rontják. Bizonyos
környezeti problémák a tápanyag-gazdálkodás hiányosságaiból (tápelem arányok kedvezőtlen
alakulása) erednek.
Az agrárgazdaság szerkezetét és ezzel összefüggésben környezeti hatását alapvetően a vonatkozó
EU szabályozás, támogatáspolitika és piaci viszonyok, valamint a társadalmi igények határozzák
meg. Kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy az agrárszerkezet az agroökológiai adottságoknak
megfelelően és az éghajlatváltozás hatásainak figyelembevételével alakuljon, és okozzon túlzott
környezeti terhelést.
A folyamat során elvárt legfontosabb célok az alábbiak:
• A mezőgazdasági eredetű környezetterhelés csökkentése;
• A természeti, környezeti adottsághoz illeszkedő művelési ágak és módok terjesztése;
• A természet- és környezetkímélő gazdálkodási módok elterjesztése.
A célok elérése érdekében szükséges intézkedések:
Kormányzati feladatok:
• Az agrár-környezetgazdálkodási program működtetése;
• Az ökológiai gazdálkodás elterjedésének támogatása (pl.: az ökológiai gazdálkodással
kapcsolatos szabályozás és feltételrendszer fejlesztése; az ökológiai gazdálkodás és ehhez
kapcsolódó fogyasztói életforma népszerűsítése);
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• A környezetkímélő technológiák alkalmazásának elősegítése (pl.: szakképzési, információs
és szaktanácsadási tevékenység támogatása; a kölcsönös megfeleltetési rendszer előírásai
betartásának ellenőrzése);
• A fenntartható, környezetkímélő területhasználatot támogató jogi és egyéb szabályozás,
valamint (területalapú és egyéb) támogatási rendszerek hatékonyságának, ösztönző
erejének növelése;
• A halastavi környezetgazdálkodási program működtetése.
Gazdálkodó szervezetek feladatai:
• Az agroökológiai adottságokhoz illeszkedő, környezetbarát gazdálkodás alkalmazása (pl.
környezetkímélő és talajkímélő agrotechnika, vetésforgó, vetésszerkezet, tápanyag-ellátás,
mikroöntözés alkalmazása; erózióvédelem; integrált növényvédelem; tarlóégetés
elkerülése).
• A kölcsönös megfeleltetési rendszer (Jogszabályban foglalt gazdálkodási követelmények,
Helyes Mezőgazdasági Gyakorlat) előírásainak betartása.
A Natura 2000 területek, valamint a védett természeti, illetve nemzetközi természetvédelmi
egyezmények hatálya alá tartozó területek megőrzése
A Natura 2000 az Európai Unió területén kijelölt ökológiai hálózat, amely a közösségi jelentőségű
természetes élőhely-típusok, vadon élő állat- és növényfajok védelmén keresztül biztosítja a
biológiai sokféleség megóvását.
A magyarországi Natura 2000 hálózat 56 különleges madárvédelmi és 479 különleges természetmegőrzési területet foglal magába, a teljes Natura 2000 hálózat kiterjedése 1,99 millió ha.
2013-ban a 848 ezer hektár országos jelentőségű védett természeti terület 56%-án a 10 nemzeti
park, 40%-án a 39 tájvédelmi körzet, 4%-án a 168 országos jelentőségű természetvédelmi terület
osztozik, a 2014 helyi jelentőségű védett természeti terület kiterjedése 46 ezer hektár.
A Ramsari Egyezmény keretében bejelentett 29 hazai nemzetközi jelentőségű vadvízi terület
kiterjedése közel 260 ezer hektárt tesz ki. A 3 hazai Európa Diplomás terület kiterjedése 2564,7
hektár. A 6 bioszféra-rezervátum mellett 2013-ban 5 természetvédelmi, tájvédelmi jelentőséggel is
rendelkező világörökségi helyszínnel rendelkezünk és 4 természetvédelmi szempontból fontos
helyszín szerepel a világörökségi várományosi listán. A védett lápok száma 1229, a szikes tavaké
415 és emellett az országos nyilvántartások alapján összesen 1496 kunhalom, 221 földvár, számos
forrás és víznyelő megőrzését kell biztosítani.
A természetes és természetközeli területek, a köztük kapcsolatot teremtő ökológiai folyosók,
valamint a körülöttük a hatások mérséklését biztosító védőterületek egységes, összefüggő
rendszere, ökológiai hálózatot alkotnak. Az Európai Unió 2020-ig tartó Biológiai Sokféleség
Stratégiája külön célként fogalmazza meg az ökoszisztéma szolgáltatások fenntartása és
helyreállítása érdekében a zöld infrastruktúra létrehozását és területrendezésbe történő beemelését.
A meglévő területi kategóriákból kiindulva a hazai zöld infrastruktúra gerincét a védett természeti
területeket és Natura 2000 területeket is magában foglaló, az ország területének több mint 36%-át
lefedő országos ökológiai hálózat képezheti.
A genetikai erőforrások megőrzése, fejlesztése
Az éghajlatváltozás, az élelmiszerbiztonság, a környezetvédelem, valamint a magas beltartalmi
értékű élelmiszerek iránt megnövekedett igény világszerte egyre fontosabb feladattá tette a
genetikai erőforrások felkutatását, megőrzését és fenntartható hasznosítását. A tevékenységhez
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hozzátartozik a termesztett és tenyésztett fajok és fajták, valamint azok rokon fajainak,
változatainak begyűjtése, katalogizálása, megőrzése, különbözőgyűjteményekben (ex situ, in
vitro), illetve természetes formában és termőhelyen (in situ, on farm) történő fenntartása egyaránt.
A genetikai erőforrásokkal való gazdálkodás egész más megközelítését jelentik a genetikailag
módosított szervezetek (a továbbiakban: GMO) elterjesztésére vonatkozó egyes törekvések. A
GMO-kat kizárólag megfelelő hatásvizsgálatok után, teljes társadalmi ellenőrzés mellett, részletes
jogi szabályozás alapján és az illetékes hatóságok által kiadott engedélyeknek megfelelően lehet
létrehozni és a környezetbe kibocsátani. Moratórium biztosítja, hogy az EU-ban jelenleg
köztermesztésre engedélyezett MON810 GM kukoricafajtákat és az Amflora GM burgonyát ne
lehessen Magyarországon termeszteni.
Talajok védelme és fenntartható használata
A talajdegradációs folyamatok a helytelen földhasználat, a talajvédelmi szempontokat figyelmen
kívül hagyó gazdálkodás miatt alakulnak ki és a talajtermékenység csökkenése mellett a
mezőgazdasági termelés költségeinek növekedését, az ökológiai, vízháztartási (növekvő
aszályérzékenység) körfolyamatok felbomlását, a kockázatos anyagok felhalmozódását
(élelmiszerbiztonság), valamint a vizek, ivóvízbázisok elszennyeződését eredményezik.
Területi vízgazdálkodás
Magyarországon az éghajlatváltozás, a területhasználatok megváltozása, továbbá vízfolyásaink
külföldi szakaszain történő intenzív gátrekonstrukciós munkálatok hatására nemcsak a nagyobb és
közepes folyókon, hanem a hegy- és dombvidéki kisvízfolyásokon is tapasztalható magas
kockázatot hordozó árhullámok kialakulása. Az éghajlatváltozás és a korábbi vízrendezési
munkálatok következtében azonban az árvizek mellett a vízhiány is meghatározó vízgazdálkodási
probléma. A kiépült védművek megerősítése mellett hangsúlyt kell fektetni a vízkészleteknek az
aszályos időszakra történő tározására, átmentésére. Az éghajlatváltozás hatására növekvő vízhiány
ellensúlyozása érdekében mind szélesebb körben szükséges alkalmazni a vízvisszatartás, a
vízátvezetés, vízkormányzás és átöblítés eszközeit. Ezen a területen paradigma váltásra van
szükség. Vízgazdálkodási szempontból az ország „tranzit” jellegét szükséges csökkenteni a
vízkározás javára.
A vízvisszatartás további fontos eleme a racionális talajhasználat és agrotechnika, a felszíni
elfolyás csökkentése és a csapadékvíz és egyéb (tisztított) használt vizek elszikkasztása a
visszatartott vízmennyiség maximalizálása érdekében, illetve a belvizek (károkozás nélküli)
visszatartása. Kiemelt figyelmet kell fordítani a víztakarékos technológiák elterjesztésére, mind a
mezőgazdasági, mind a kommunális vízfelhasználások terén
A területi vízgazdálkodásban alapvető célkitűzés a fölös vizek és a hiányzó vizek kártételeinek
csökkentése, melyeknek egyaránt fontos eszköze a vizek visszatartása, a tározókapacitások
növelése, melyet a vidékfejlesztési, ökológiai, vízvédelmi és természetvédelmi elvárásokkal
összhangban kell biztosítani. Fokozott szerepet kell kapnia az élő rendszerek víztározási
kapacitása növelésének, elsősorban a természetszerű erdősítésnek, vizes élőhelyek létrehozásának
és a megfelelő talajművelésnek.
Hulladékgazdálkodás: mezőgazdasági és élelmiszeripari melléktermékek és hulladékok
A mezőgazdasági és élelmiszeripari melléktermékeknek csak kis része jelenik meg hulladékként,
és mennyiségük várhatóan tovább csökken, egyrészt a mezőgazdaságban képződő biomassza
energetikai célú hasznosítása, másrészt a komposztálás, biogáz előállítás növekvő jelentőségéből
adódóan.
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Vizeink védelme és fenntartható használata
A hazai vízpolitikai célkitűzéseket a közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról szóló
2000/60/EK irányelv (Víz Keretirányelv – VKI), illetve az uniós vízpolitika hatékonyságának
kiértékeléséről és jövőbeni szakpolitikai irányainak meghatározásáról szóló ún. Blueprint jelentés
figyelembevételével kell meghatározni. A VKI alapvető célja a vizek ökológiai, kémiai és
mennyiségi állapotának védelme, a fenntartható vízgazdálkodás feltételeinek biztosítása. A VKI
célkitűzései szerint el kellett érni a vizek jó állapotát 2015-re. Bizonyos indokolt esetekben ez
kitolható (volt) a következő tervezési ciklust érintően 2021-re, ill. végső esetben 2027-re.
Mindezek mellett azonban figyelembe kell venni új globális és lokális kihívásokat is, mint az
éghajlatváltozás, az urbanizáció, a világ népességének növekedése, az elérhető vízkészletek
csökkenése, a szennyezések növekedése, a biztonságos élelemtermelés, a kiszámítható
gazdálkodás iránti igény erősödése, a vízbiztonság.
Magyarország mezőgazdasággal összefüggő vízpolitikai célkitűzései az alábbiak:
• Az éghajlatváltozás hatásainak mérséklése, beleértve az aszálykezelési feladatokat, az
aszálystratégia kidolgozása;
• Az öntözési feltételek javítása, az öntözéses gazdálkodás feltételeinek biztosítása, a
csapadékgazdálkodás támogatása, a mezőgazdaság versenyképességének javítása;
• A mezőgazdasági termelők terheinek csökkentése, a termelésbiztonság vízgazdálkodási
feltételeinek stabilizálása;
• Az állam fokozott felelőssége mellett és a vízbiztonság megteremtése érdekében az árvizek
és belvizek kezelése során a megelőzés, a vizek lehetőség szerinti visszatartása, a tározás
növelése;
• A nitrátérzékeny területek védelméről szóló rendelet követelményeinek teljesítése a kijelölt
érzékeny területeken, a helyes mezőgazdasági gyakorlat (HMGy) végrehajtásának
elősegítése (A HMGy szakbályait 2014. szeptember 1-jétől be kell tartani.).

6. Integrált növénytermesztési rendszerek
6.1. Integrált növénytermesztési rendszerek fogalma, jellemzői
Az integrált termelési rendszer olyan rendszer, amely kiváló minőségű terméket állít elő a
természetes erőforrások és szabályozó mechanizmusok segítségével, egyúttal csökkenti a
környezetre és egészségre káros anyagok bevitelét és rögzíti a fenntartható mezőgazdaság kereteit.
Mindezek során fontos biológiai, műszaki és kémiai módszerek egyensúlya, a környezet védelme,
a jövedelmezőség és szociális követelmények teljesülése.
Az integrált növénytermesztési rendszerekben az egyes agrotechnikai elemek egymással
összhangban, integráltan jelennek meg, az egész termesztés-technológia optimalizálva kerül
megvalósításra. A fajtaválasztást, vetésváltást, talajművelést, tápanyag-ellátást, vetéstechnológiát,
növényvédelmet, öntözést mind úgy kell megvalósítani, hogy tegye lehetővé a felhasznált inputok
minél nagyobb hatásfokkal történő felhasználását a környezet károsítása nélkül. Az integrált
növénytermesztési rendszerek elősegítik a fenntartható mezőgazdaság megvalósítását.
Az integrált rendszerek a hagyományos és ökológiai növénytermesztési rendszerek közé
helyezhetők, bár a hagyományos modellekhez közelebb állnak.
Az integrált növénytermesztési rendszerek jellemzői a következők:
• A termésmennyiség és minőség összehangolása;
• A termőhelyhez történő alkalmazkodás, a termőhely és termesztési technológia összhangja;
• Jó agronómiai hatékonyság;
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Termőhely- és fajtaspecifikus technológiák;
A talaj termékenységének fenntartása;
A szervesanyagok körforgása;
Kiegyensúlyozott tápanyag-gazdálkodás;
Alkalmazkodó talajművelés;
Talajvédő módszerek alkalmazása, pl. talajtakarás;
Csökkenő talajkárosítás;
Alacsony környezetterhelés;
Javuló élelmiszer-biztonság, egészségesebb táplálék;
Folyamatos fejlesztés, ismeretbővítés, a gazdák folyamatos továbbképzése szükséges;
Az új kutatási eredmények gyors és hatékony beépítése a növénytermesztési
technológiába;
• Etikai és társadalmi szempontok figyelembevétele.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

6.2. Az integrált növénytermesztési rendszerek hatása a környezetre
A hagyományos szántóföldi növénytermesztés kedvezőtlen környezeti hatásai, - például az ivóvíz
nitrát és növényvédő szer szennyezése, lejtős területekről az erózió üledékeinek felhalmozódása a
felszíni vizekben, nitrát- és foszfor vegyületek feldúsulása az élővizekben, - jelentős gazdasági
károkat okoznak társadalmi szinten. Az integrált növénytermesztési rendszerekben a termesztési
folyamatba minél nagyobb mértékben igyekeznek bevonni a természetes erőforrásokat és
természetes szabályozási mechanizmusokat. A gazdaság belső erőforrásainak a nagyobb arányú
felhasználása lehetővé teszi a vásárolt műtrágyák, növényvédő szerek és üzemanyagok
mennyiségének csökkentését, ezzel nemcsak a környezet szennyezésének mérséklését, hanem a
költségek csökkenését és a termesztés jövedelmezőségének javulását is elérve.
Az integrált növénytermesztési modellek nemcsak a különböző technológiai elemek integrált
megvalósítását jelentik, hanem természeti erőforrások megóvása, az egész agroökológiai rendszer
fenntartása is cél. A környezet terhelésének csökkentése, a talaj termékenységének megóvása is
jelentős súlyt kap, a hatékonyság megtartása mellett. A környezetvédelmi szempontok
prioritásából következően az alábbi területeken érhetünk el eredményeket.
6.2.1. A felszíni és felszínalatti vízbázisok védelme
Növényvédőszerek kimosódásának minimalizálása
Okszerű vegyszerválasztással és szakszerű vegyszerhasználattal csökkenthető a kimosódás
valószínűsége. Ellenálló vagy kevésbé fogékony fajták termesztésével redukálható a területre
kijuttatott növényvédőszerek mennyisége. Megfelelően megtervezett és végrehajtott vetésváltás és
racionális tápanyagellátás segítséget jelent a gyomok elleni védekezésben, csökkentve ezzel a
terület gyomirtószer terhelését.
Nitrát-ion kimosódásának csökkentése
A talajvíz nitrát szennyezése csökkenthető vagy elkerülhető a szakszerű, talajvizsgálati
eredményeken alapuló tápanyagellátással. A növény tápanyag- és vízigényéhez minél jobban
illeszkedő trágyázás és öntözés alkalmazása mérsékli a kimosódást. Megfelelő vetésváltás
alkalmazása is hozzájárulhat a talaj termékenységének megőrzéséhez, minimalizálva ezáltal a
káros nitrát-felhalmozódás és a kimosódás lehetőségét. Integrált növénytermesztési rendszerekben
számottevően kisebb a nitrát kimosódás veszélye.
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Oldható foszfátok kimosódásának mérséklése
Szakszerű, talajvizsgálati eredményekre alapozott trágyázással, jó vetésváltással elkerülhető a
foszfátok talajvízbe mosódása
6.2.2. Talajvédelem
A talajba jutó vegyszermaradványok mennyiségének csökkentése
Legegyszerűbb módja a területre kijuttatott növényvédő szerek mennyiségének visszafogása
(például a legkisebb hatásos dózis alkalmazása, sávkezelés, táblaszélek vagy táblarészek kezelése,
stb.). Ennek azonban vannak korlátai és kockázatai, például a várt hatás elmaradása. Szakszerű
vetésváltás és ellenálló fajták használatával, kiegyensúlyozott tápanyag-ellátással együtt
alkalmazva jelentősen lehet csökkenteni a táblára kiszórt vegyszer mennyiségét, ezzel a talaj
szennyezését.
Kiegyensúlyozott tápanyagmérleg
A napjainkban hazánkban jellemző egyoldalú nitrogén-trágyázás kedvezőtlen hatású a talajban
zajló kémiai és biológiai folyamatokra. A három makroelem (N, P, K) harmonikus,
kiegyensúlyozott kijuttatása feltétlenül szükséges lenne, kiegészítve mikroelem pótlással. A
talajban zajló, kedvezőtlen folyamatok hatását mérsékelni lehet például lassan oldódó műtrágyák
használatával, vagy csak a növénysorok trágyázásával.
Az erózió hatásának mérséklése
Az eróziót befolyásoló tényezők, például a nem szintvonalakkal párhuzamos talajművelés,
lejtőirányú növénysorok, keréknyomok, túl legeltetés nagyságrendekkel képes gyorsítani az
eróziót, és súlyosabb mélységi eróziós formák kialakulását teszi lehetővé. A növényzettel borított
területeken a talaj pusztulása általában kisebb mértékű, mint a csupasz felszínen. A
növényállomány eróziót lassító hatása több tényezőből tevődik össze. A területre hulló csapadék
egy részét a növényzet felfogja (intercepció), emiatt kevesebb víz jut le a talaj felszínére. A
vízcseppek mozgási energiájának, mechanikai ütőhatásának jelentős részét a növények levelei
fogják fel, ezzel számottevően csökkentik a csapadék (vagy öntözővíz) eróziós potenciálját. A
sűrű növényállomány akadályozza a víz lefolyását, mozgása lassul, tehát egyrészt kevesebb talajt
képes magával vinni, másrészt hosszabb idő alatt több víz tud a talajba szivárogni. A növényzet a
vízfogyasztása révén hozzájárul a talaj nedvességtartalmának csökkentéséhez, így kisebb lesz az
eróziót okozó vízfelesleg kialakulásának valószínűsége. Talajvédő hatások annál jobb, minél
sűrűbb az állomány, minél nagyobb a levélfelülete, és minél tovább borítja a talajt.
Fontos a minél korábban kialakuló talajborítás, melyet a növényfaj, a fajta megválasztásával, az
agrotechnika elemeinek helyes alkalmazásával segíthetünk.
A talajélet fenntartása
A talaj vegyszerterhelésének mérséklése, kis toxicitású anyagok használata, az okszerű és
kiegyensúlyozott tápanyagellátás és a kímélő talajművelés hozzájárulnak a talajélet kívánatos
szintű fenntartásához. A szerves trágyák kijuttatásának beillesztése a tápanyagellátási rendszerbe
szintén kedvező hatású a talajban élő mikro- és makroszervezetek tevékenysége, szaporodása, a
biodiverzitás szempontjából. Az integrált növénytermesztési technológia alkalmazása kedvező
hatása megnyilvánul a terület biodiverzitásának növekedésében.
Az időszakos káros víztöbblet elleni védekezés
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A terület vízrendezése, a komplex melioráció szakszerű megvalósítása hosszú távra megoldhatja a
vízgazdálkodási problémákat, megszünteti a káros víztöbblet kialakulásának lehetőségét. A táblák
alagcsövezése, tereprendezése, a vízlevezető csatornák kialakítása, esetleg kémiai talajjavítás
végrehajtása azonban igen nagy befektetést igényel. A gazdaságok pénzügyi támogatás nélkül
nem képesek a komplex melioráció megvalósítására.
A talaj vízbefogadó képességének javítása fontos feladat a belvizek kialakulásának
megelőzésében. A talajszelvényben található tömörödött, rossz vízvezető képességű réteg (pl.
eketalp, tárcsatalp, vagy a természetes rétegzettségből eredő), jelentősen rontja az egész szelvény
vízbefogadását. Ennek a rétegnek az összetörése, fellazítása számottevő javulást eredményezhet a
vízbefogadásban. Amennyiben az őszi szántás után a talajt nem munkáljuk el tavaszig, a téli félév
csapadéka könnyebben bejuthat a talajba. Száraz gazdálkodási körülmények között a talaj
vízgazdálkodását is javító periodikus mélyművelés elvégzése feltétlen javasolható.
A talaj szerkezetét kímélő talajművelés, taposási károk mérséklése ugyancsak egyszerűen
alkalmazható és olcsó lehetőség a káros víztöbblet kialakulásának megelőzésében. Nagyon fontos
az adott munkához optimális nedvességállapotban történő talajművelés. Különösen nagy
veszéllyel jár a túl nedves állapotban végzett talajmunka.
6.2.3. Levegőtisztaság védelem
Illékony anyagok használatának mérséklése
Elsősorban a növényvédelemben és tápanyag-ellátásban fordulnak elő olyan anyagok, melyek
gyorsan párolognak, és a levegőbe kerülve rontják annak minőségét (pl. ammónia).
Növényvédő szerek elsodródásának megakadályozása
A növényvédelmi munkáknál, a finom porlasztású permetezőszerek elsodródása is okozhat
környezetvédelmi problémákat. Légi úton történő kijuttatás esetén fokozottan kell figyelni a
vegyszerek helyes alkalmazására. Szakszerű szerválasztással, a növényvédő gépek jó műszaki
állapotának fenntartásával, kalibrálásával és ellenőrzésével, megfelelő fúvókák használatával,
adekvát cseppképzéssel jelentősen mérsékelhető a levegőszennyezés valószínűsége. Alacsony
nyomású fúvókák felszerelése is csökkenti az elsodródás veszélyét.
CO2 kibocsátás csökkentése
A talaj széndioxid kibocsátására hatással vannak a talajművelési eljárások. Általában a forgatás
nélküli talajművelés alkalmazásával, a talaj bolygatásának redukálásával csökkenteni lehet a CO2
kibocsátást.
6.3. A termesztés-technológia elemekkel szembeni elvárások az integrált szántóföldi
növénytermesztési rendszerekben
Fajtaválasztás
A fajtamegválasztásnak óriási szerepe van a hatékony, fenntartható, hosszú távon is sikeres
növénytermesztési rendszerekben. Hazánkban a szántóföldi növényekből elegendő fajta és hibrid
áll a termelők rendelkezésére. Egyes növények esetében talán túlságosan bőséges is a választék.
Míg a technológia változtatása viszonylag rövid idő alatt lehetséges, addig a genotípus
változtatása hosszabb időt igényel, és hosszabb távú hatásai vannak. A vizet hatékonyabban
felhasználó, a vízhiányt jobban tűrő növények, vagy a tápanyagot jobban hasznosító fajták
előállítását célzó nemesítés nem egyszerű feladat, különösen, ha figyelembe vesszük, hogy a
növény egyéb tulajdonságai praktikusan nem romolhatnak.
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Olyan fajtákat célszerű választani, melyek nagyfokú ellenálló képességgel rendelkeznek az adott
faj legfontosabb betegségei és kártevői ellen, ugyanakkor megfelelnek a piaci követelményeknek
is. Emellett természetesen fontos a terméspotenciál, a minőség, agronómiai tulajdonságok, például
nagy kezdeti növekedési erély vagy jó tápanyag-reakció is.
Vetésváltás
A növények elővetemény hatása a körülményektől is függ. Minél kedvezőbbek a termesztési
körülmények, talaj, időjárás, stb., annál kevésbé érezhető az elővetemény hatása. Megfigyelhető,
hogy a különböző növények után a talaj különböző tulajdonságaiban, például
nedvességtartalmában igen nagy eltérések vannak még hosszabb idő elteltével is.
Egy jól összeállított vetésváltási tervben legalább 4 növényfaj szerepeljen. Úgy kell megtervezni,
hogy akadályozza a betegségek és kártevők terjedését és felszaporodását, különös tekintettel a
talajból fertőző kórokozókra. Az egyes növénykultúrák gyomflórája és gyomokkal szembeni
kompetíciós képessége jelentősen eltérhet, ennek figyelembe vétele szintén fontos. Előnyös
pillangós virágú növényfajok bevonása a vetésváltásba a talaj tápanyag-gazdálkodására és
termékenységére gyakorolt kedvező hatásuk miatt. A talajt minél hosszabb ideig takaró növények
használata is kedvező.
Az általuk termelt növényi tömeg bekerülve a talajba növeli a talaj szerves anyag tartalmát,
segítve ezzel számos kedvező folyamatot. Alkalmazásukkal csökkenthető a főnövény által
hátrahagyott nitrogén vegyületek kimosódása.
Talajművelés
Elvárás a talajt kímélő, kis intenzitású műveletek végzése és a talaj fizikai, kémiai állapotának,
szerkezetének megóvása. A műveletekhez figyelembe kell venni a talaj típusát, az elővetemény
tulajdonságait, a domborzati viszonyokat, a főnövény igényeit, az eróziónak való kitettséget,
annak kockázatát, a klimatikus körülményeket, különös tekintettel a csapadékviszonyokra. Kerülni
kell a talaj tömörítését, indokolatlan bolygatását, taposását. A túl nedves talajon végzett bármilyen
gépi munka, nem csak a talajművelés, jelentős tömörödést okoz a talaj felső rétegeiben. A gépek
nyomvonalán erősen összenyomódik a talaj, gyakori a gépek megcsúszása, ami tovább fokozza a
talaj tömörítését. Ezek a károk természetesen kihatással vannak a növénykultúra fejlődésére,
végső soron a termesztés sikerességére is.
A talaj művelése során hazánkban általában alapvető cél a nedvesség megőrzése a talajban. A
művelés, a talajtípustól függően rövidebb-hosszabb időszakra megváltoztatja a talajban a pórusviszonyokat, aminek köszönhetően a talajban lévő víz és vízgőz, valamint levegő mozgása
megváltozik. A talajművelés egyik fő célja tavasztól őszig a víz megőrzése, ősszel - kora tavasszal
a víznek a talajba való levezetése.
A talaj nedvességi állapota alapvetően befolyásolja a talajművelés minőségét, hatékonyságát,
költségeit, az okozott károkat. A talajművelésnek jelentős szerepe van a talajok vízgazdálkodási
tulajdonságainak alakulásában. A különböző talajművelési eljárások segíthetik a víz befogadását,
megőrzését, vagy éppen annak pazarlását okozhatják. Az optimális tartományon kívül, tehát mind
szárazabb, mind pedig nedvesebb talaj esetében, nemcsak az energiaigény és ezzel a költségek
nőnek, hanem a munka minősége is romlik.
Az optimálisnál szárazabb talaj művelésekor nő a talajellenállás, ami energiaigény és költség
növekedést jelent. A poros, leromlott szerkezetű talajon könnyen keletkeznek eróziós vagy
deflációs károk.
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A szempontok között szerepel a talaj humusztartalmának, szerves anyagainak valamint a
faunájának és flórájának kímélése, megóvása is. A talajművelésnek fontos szerepe van gyomok
elleni védekezésben is.
A talaj minél hosszabb ideig történő takarása mulcsozással vagy növényborítással, illetve olyan
talajművelési eljárások választása, melyek során a szármaradványok legalább részben takarják a
talajfelszínt, előnyös a talaj termékenységének fenntartása szempontjából.
Tápanyag-ellátás
Az integrált tápanyag-ellátás tervezést igényel. A terv készítésének alapját a táblában
meghatározott rend szerint vett talajminták vizsgálati eredményei adják. A talajvizsgálatokat
lehetőleg rendszeres időközönként, de legalább öt évente végezzük el. A növényfaj igényein kívül
a fajta speciális szükségleteit is (pl. tápanyagigény, felvételi dinamika, természetes
tápanyaghasznosító-képesség, trágyareakció) figyelembe kell venni az elővetemény tulajdonságai
és a tervezett termésszint mellett. Az adagok tervezésekor számításba kell venni az esetlegesen
kiszórt szerves trágya tápanyagtartalmát, a talajélet mineralizációs potenciálját, a légköri
kiülepedésből és egyéb, rejtett forrásokból származó tápanyagok mennyiségét is. A tervet
mindenképpen több évre, a vetésváltási ciklus időtartamára célszerű elkészíteni.
A fejtrágyázás, illetve mikroelem trágyázás esetében a szükségességet levélanalízissel lehet
alátámasztani, ez lecsökkenti a felesleges tápanyag kijuttatás vagy kimosódás valószínűségét.
A tápelemek közül a nitrogén adagja, a kiszórás időzítése és megosztása kiemelkedő fontosságú,
mert a talajoldattal könnyen mozog, illetve a denitrifikáció során légnemű formában is számottevő
veszteség keletkezhet. Jelentős mennyiségű tápanyagot oldhat ki a talajból a nagy mennyiségű víz,
amit távozása során magával visz. Főleg a könnyen mobilizálódó nitrogén vegyületekből lehet
nagy veszteségre számítani, ami környezetvédelmi problémákat okozhat.
A gépek jó műszaki állapotban tartásával és rendszeres kalibrációjával elérhető a pontos adagolás
és a veszteségek egy része elkerülhető.
Az integrált tápanyag-ellátás fontos eleme a különböző eredetű szerves anyagok, elsősorban a
szerves trágyák felhasználása. A szerves anyag bevitel segít megőrizni a talaj termékenységét,
fenntartja kedvező szerkezetét, javítja tápanyag és vízgazdálkodását, csökkenti az erózió
lehetőségét. A szervestrágyázás következtében javulnak a talaj mikroorganizmusainak
életfeltételei. A szervestrágyázáson belül, az istállótrágya mellett, a zöldtrágyának is nagy a
jelentősége.
Vetéstechnológia
Túl korai vetésnél a hideg talajokban lassú a csírázás, a gyökerek vízvezető képessége csökken,
így fiziológiai vízhiány léphet fel akkor is, ha a talajban egyébként van elegendő nedvesség. A
hideg talajok fiziológiai szárazsága főleg a melegigényes növényeinknél (dohány, bab, szója, tök,
cirok) jelentkezhet fokozott mértékben. Az optimális időnél későbbi vetésnek a növényfajtól
függően szintén veszélyes következményei lehetnek.
Az adott mikroklimatikus adottságokhoz adaptált, optimális időben történő vetésnek számos
előnye van. Elősegíti a növényállomány gyors és egyöntetű kelését, jó kezdeti fejlődését, és
kedvező egészségi állapotát. Az ilyen állomány gyomnövényekkel szembeni kompetíciós
képessége is sokkal jobb, valamint jobban ellenáll a kártevőknek, betegségeknek. A gyors és
egyöntetű kezdeti fejlődés jelentős tápanyagfelvételt jelent, csökkentve a műtrágyákkal kijuttatott
tápanyagok, elsősorban nitrogén kimosódásának a veszélyét.
Öntözés
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Az öntözés vízpótlást jelent a növények vízigényének kielégítése érdekében. A rendelkezésre álló
természetes vízmennyiségen felül a növényzet optimális fejlődéséhez szükséges víz pótlása.
A hagyományos öntözési gyakorlat nagyobb vízmennyiséget juttat ki egyszerre, akár 60-80 mm-t
is. Ez több szempontból is hátrányos. Nem veszi figyelembe a növények igényét, és az időszakos
víztöbblet miatt káros hatások jelentkezhetnek a növényzetben, a talaj mikrobiológiai életében, a
kémiai folyamatokban, a talajszerkezetében. A károk egy része hosszú távú is lehet, például a
talajban bekövetkező szerkezetrombolás. Előnye, hogy az öntözési fordulók száma csökken, a
kevesebb áttelepítés miatt kevesebb taposási kárral jár és kisebb a munkaerő igénye.
Terjedőben van a korszerűbb öntözést megvalósító gyakorlat, amikor kisebb víznormával,
nagyobb gyakorisággal öntöznek. Az egyszeri adag 15-30 mm. Előnye, hogy jobban
alkalmazkodik a növények igényeihez. Korábban kezdhető, később fejezhető be, ezáltal
megnyúlik az öntözési idény, jobb gépkihasználást jelent. A kisebb vízadagok miatt olyan
talajokon is lehetővé válik az öntözés, ahol azelőtt a kis vízkapacitás miatt nem volt rá lehetőség.
Az öntözés megvalósítása során az egyik legfontosabb követelmény a kijuttatott vízmennyiség
egyenletessége. A gyakorlatban megengedett legnagyobb eltérés 30 % az öntözővíz közepes
értékéhez viszonyítva. A modern öntözőberendezések egyenletesebb kijuttatást, és ezzel jobb
minőségű öntözést tesznek lehetővé, mint a régebbi típusú, például vízágyús berendezések. A
cseppek mérete, azok egyöntetűsége fontos szempont az öntözés minőségének megítélése során. A
nagyobb cseppek energiája, ütőhatása nagyobb, így nagyobb kárt okoznak a talajban, különösen
csupasz talajfelszín esetén.
Növényvédelem
Az integrált növényvédelem jelentős mértékben a prevención alapul, melynek lehetőségét a
kórokozók, kártevők és gyomok terjedésének, szaporodásának folyamatos megfigyelése,
felvételezése teremti meg.
Az integrált növényvédelem magába foglalja az alábbi elemeket:
Az termőhely megválasztása
A termőhely adottságainak (makroklíma, mikroklíma, talajtípus és domborzat) megismerése
alapvető fontosságú a növényvédelem megtervezése és megvalósítása során.
Genotípus, fajta
A különböző genotípusok között nagy különbségek lehetnek tolerancia vagy rezisztencia
tekintetében. Ezen kívül figyelembe kell venni a fajta fertőzésdinamikai jellemzőit, valamint a
fajta reakcióját a kémiai kezelésekre. A gyomirtószerek hatóanyagaira való érzékenysége is eltérő
lehet a különböző fajtáknak, illetve más a gyom-kompetíciós képességük.
Agrotechnika
Az agrotechnika összes eleme befolyásolja a növényvédelem hatékonyságát, környezetterhelését.
A vetésváltás, talajművelés (művelési mélység, forgatás-lazítás, művelő eszközök),
tápanyagellátás, vetéstechnológia (vetésidő, állománysűrűség), egyéb ápolási munkák, a
betakarítás (ideje, minősége stb.) minősége hatással van a növényállomány általános erőnlétére,
egészségi állapotára. Még az egyes növényvédelmi beavatkozások is hatnak egymásra, például a
gyomirtás sikeressége befolyásolja a betegségek megjelenését és terjedését.
Kémiai növényvédelem
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A növényvédő szerek használatának összehangolása a növényvédelem különböző területei között
is rendkívül fontos. A hatóanyag, védekezések száma, időzítése, a védekezés technikai és
technológiai minősége mind befolyásolja a kémiai kezelések hatékonyságát. Olyan vegyszerek
használata kívánatos, melyek kímélik a kárt okozó élőlények természetes ellenségeit, predátorait.
A növényvédelmi előrejelzések általában jelentős segítséget nyújtanak az okszerű, jól időzített
kémiai védekezéshez, egyben csökkentve a környezeti terhelést és a fogyasztók egészségügyi
kockázatait. A hatóanyagok kiválasztásánál mindenképpen figyelembe kell venni a szer humán
toxicitását, perzisztenciáját, veszélyességét a hasznos szervezetekre (pl. méhek, természetes
ellenségek) és a környezetre, szelektivitását, és azt is, mennyire lehetséges rezisztencia kialakulása
ellene.
Az integrált növényvédelem során nagy gondot kell fordítani a használt gépek műszaki állapotára,
a vegyszerek tárolására, illetve a fel nem használt szerek biztonságos és dokumentált
megsemmisítésére.
Betakarítás, tárolás
A betakarítás időzítése növényfajonként eltérő mértékben befolyásolja a termés minőségét. A
gépek műszaki állapota, beállíthatósága, beállításainak pontossága szintén hatással van a
betakarított termény minőségére, tisztaságára, a betakarítási veszteségekre.
A tárolási körülmények is nyilvánvalóan hatást gyakorolnak a tárolt termény minőségére. Fontos
szempont a nyomon követhetőség, és az esetleges kezelések dokumentálása.

7. Fenntartható kertészeti termelés
Hazánkban a kertészeti ágazatok által elfoglalt 250-300 ezer hektár terület a mezőgazdaságilag
hasznosított területek 4-5%-át jelenti.
A kertészeti ágazat (zöldség, gyümölcs, szőlő-bor, dísznövény, aroma-, gyógy- és
fűszernövények) a magyar mezőgazdaság kiemelkedő területe. Gazdasági súlyát kevésbé a
termőterület nagysága adja, hanem inkább termelési értéke, illetve exportteljesítménye és a
foglalkoztatásban betöltött szerepe.
A zöldség-gyümölcs ágazat jelentőségét fokozza a mezőgazdasági exportárbevételen belüli 20%
körüli részaránya. Ezen túlmenően talán még fontosabb tényező a foglalkoztatásban elfoglalt
helye, tekintettel arra, hogy – munkaműveleteinek jellegénél fogva – fajlagos munkaerő igénye
több tízszerese vagy akár százszorosa is lehet a legtöbb szántóföldi növénytermesztési ágazaténak.
A hazai zöldség- és gyümölcsszektor által előállított termésmennyiség az elmúlt évek átlagában
2,5 millió tonna (1. ábra), amelynek alakulását jelentősen befolyásolják a klimatikus tényezők is.
A szélsőséges időjárási események egyre növekvő száma valamennyi ágazatot sújtja, ami
megerősíti azt, hogy Magyarországon csak öntözött körülmények között lehet gazdaságosan
termelni.
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1. ábra:
A hazai zöldség- és gyümölcsforgalom alakulása (Forrás: FruitVeb, 2016)
Zöldség- és gyümölcstermelésünk jórészt az Alföld régióira összpontosul, melyet a 2. ábra is
szemléltet. Az adott zöldség termőtájhoz kötött termesztésnek kiemelt jelentősége van, mert
ezeken a területeken a klimatikus adottságok kedvezőbbek, ezáltal a minőség is jobb.

2. ábra:
Hazai zöldség-gyümölcs termelésünk területi megoszlása (Forrás, FruitVeb, 2016)
A zöldség-gyümölcs ágazat stratégiai tervében megfogalmazott cél a termelés jelentős bővítése,
amely további munkaerő szükségletet jelent, még a műveletek mechanizálása mellett is. Jelenleg a
szabadföldi zöldségtermesztésben (termelés és árukezelés) részt vevő munkaerő mennyiség kb. 68
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000 fő. Ennek biztosításánál egyre nagyobb gondokkal küzd az ágazat, mivel főként betanított
munkásokat alkalmaznak a szakképzett munkaerő helyett.
A 2030-ig szóló Magyar Kertészeti Stratégia legfontosabb céljai a következők:
• Önfoglalkoztatás és önellátás;
• Hazai minőségi kertészeti árualap növelése úgy, hogy az a mai mennyiség kétszerese,
értékben pedig háromszorosa legyen;
• A vidéki foglalkoztatás hosszútávon fenntartható növelése 214 ezer fővel;
• Minőségi export árualap előállítása a mainak háromszorosa értékben;
• A kertészeti ágazatok hazai és/vagy helyi hozzáadott érték előállításának háromszorosára
való növelése;
• A hátrányos helyzetű lakossági csoportok foglalkoztatási és helyi jövedelemszerzési
lehetőségének bővítése;
• A magyar lakossági életszínvonal és életminőség fenntartható módon való javítása a jobb
minőségű és növelt mennyiségű zöldség-gyümölcs fogyasztás révén.
A következő feltételek mellett valósítható meg az a kertészeti stratégia, amely megduplázza a
termelés volumenét és háromszorosára növeli a kertészet termelési értékét:
• Nemzeti stratégiára alapozott jövőkép, célrendszer;
• Nemzeti agrárstratégia és kertészeti stratégia;
• Szolgáltató, fejlesztő, piacszerző és piacszervező állam, amely minden területen biztosítja
az arányos közteherviselést és a feketegazdaság visszaszorítását;
• Kiváló talaj-, klímaadottságok, a hagyományok és a szakértelem hatékony hasznosítása a
kertészeti ágazatokban (is);
• Kialakult termőtájak, termelési kultúra és hagyományok hatékony hasznosítása;
• 1500 km-en belül 400 milliós fogyasztói piaci lehetőség hatékony kiaknázása kertészeti
termékekkel (is);
• Túlnyomórészt termelői tulajdonú logisztika;
• Termelői szemléletű pénzügyi szolgáltató rendszer;
• Termelt kultúrákhoz kötött és a termőterülettel arányos átalány élőmunka közteher
rendszer;
• A 33 leghátrányosabb kistérségben megvalósított kertészeti termelés és feldolgozás
közteher-mentesítése kertészeti fejlesztési lehetőségek vonzása munkanélküliből,
segélyezettből hosszútávon önfenntartó személyek, családok;
• A kutatási-fejlesztési-innovációs- oktatási- képzési-szaktanácsadási lánc újraépítése a XXI.
század igényei szerint;
• Első, másod és harmadfokú termelői szerveződésekkel:
– korszerű logisztika, feldolgozás, export, import, reexport létrehozása;
– a piaci alkuerő megteremtése;
– a piacra termelőknél a versenyképesség erősítése;
– közös beszerzés, szolgáltatások és értékesítés;
– a szerződéses fegyelem drasztikus és konzekvens érvényesítése (kifelé és a tagoknál is);
– átütő erejű magyar kertészeti márka bevezetése.
• A Duna–Tisza mint fő vízi utak és a nagyobb folyók, valamint az öntözővíz és a termálvíz
források környezetkímélő kiaknázása a kertészeti kultúrák érdekében (is);
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•
•
•
•
•

Kertészeti termékek hazai fogyasztásának 50%-os növelése;
Kertészeti exportbevétel háromszorosára növelése;
Kertészeti import szinten tartása;
Kertészeti reexport aránya érje el az export ¼-ét;
A kertészetben részfoglalkoztatottak 350 ezerről 550 ezerre való növelése.

8. Fenntartható állattenyésztés
Az állattenyésztésben alkalmazott termelési technológiák folyamatában számos hasznos és a
termelés szempontjából fölösleges, illetve káros melléktermék kerül ki. Az állattartás
folyamatában elsődleges termék az a produktum, amelynek érdekében a termelést végezzük, pl.
hús, tojás, máj, toll, stb. A termelés során a keletkező elsődleges produktum mellett az állattartási
technológiai folyamatok számára hasznosíthatatlan másodlagos termékek is keletkeznek. Közöttük
számos olyan hulladék ismert, amely a környezetre kockázatos. Ebbe a körbe tartozik a még
kezeletlen állati trágya és a termelés során valamilyen okból elhullott állatok teteme. Ezek mellett
említésre méltó az állattartótelepek légszennyező anyag kibocsátása és szaghatása (pl. metán,
ammónia).
Mennél fejlettebb egy ország (vagy országok közössége), annál több elvárást fogalmaz meg a
társadalom a mezőgazdasággal – ezen belül az állattenyésztéssel – szemben. Az Európai Unió az a
nagyrégió, amelyik a legnagyobb mértékben deklarálta a mltifunkcionális agrártermelés alapvető
fontosságát, és működteti az ezt szolgáló támogatási, jogi és intézményrendszert.
A mai álláspont szerint a fenntartható állati termék előállítási rendszereknek döntően két
alapfeltételnek kell megfelelniük:
• elegendő helyi erőforrással rendelkezzenek (resource sufficiency);
• és a működési biztonság (functional integrity) hosszú távon legyen fenntartható.
Az erőforrások elégségessége döntően az állati termékek előállításához szükséges elegendő
mennyiség és minőségű takarmánytermelő kapacitást, és a szükséges vízkészletet foglalja magába.
A működőképesség biztonsága a termék előállítás rövid- és hosszabb távú gazdaságosságát, a
versenyképes termelékenység fenntarthatóságát, a vertikum egészében a környezet jó
minőségének megőrzését (talaj, víz, levegő, ecosystémák, biodiverzitás) jelenti. A
működőképesség biztonságának folyamatosan felértékelődő összetevői társadalmi természetűek:
magába foglalják a szociális igazságosságot és széles körű elfogadottságot azáltal, hogy a
gazdálkodóknak biztosítja a hátrányok nélküli társadalmi beilleszkedést, a méltányos jövedelmet
és vagyonbiztonságot, továbbá a versenyképes jó életminőséget vidéki körülmények között is.
Utóbbi komponensek a jó minőségű munkaerő tartós biztosításának az alapvető feltételei már ma
is, és a jövőben még inkább.
Magyarországon az agrártermelés fenntarthatósága és a környezetterhelés minimalizálása
érdekében az állattenyésztés minőségi és mennyiségi fejlesztését alapvetően a hazai
takarmánybázisra célszerű alapozni, és csak a viszonylag kis volument képviselő
takarmánykomponensek importjára berendezkedni (fehérjetakarmányok, aminosavak, probiotikumok, enzimek, egyes ásványi anyagok, premixek vagy komponenseik, stb.).
Magyarországon – az állatállomány igényét figyelembe véve – még a jelenlegi alacsony
takarmánynövény termesztési hozamok mellett is számottevő a takarmányenergia többlettermelés,
a gyepek nagyrészt kihasználatlanok. Takarmányfehérje mérlegünk ugyan összességében mintegy
5%-os hiányt mutat, de nem vitatható, hogy állattenyésztésünk fejlesztésének a jövőben aligha
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lesz akadálya az, hogy hazánk területén a megnövekedett takarmányszükséglet döntő részét ne
tudnánk megtermelni.
Magyarországon is, és nemzetközi méretekben is számolni kell távlatilag a takarmányok és a víz
növekvő árával, ezért a minőségi tömegtermelést szolgáló ágazatokban csak olyan fajták, típusok
tenyésztendők, és olyan technológiák valósítandók meg, amelyeknél a takarmányértékesítés a
lehető legkedvezőbb, mindenkor érvényesítve a gazdaságossági követelményeket is. A
vízfelhasználás az állati termék előállítás minden területén racionálisan csökkentendő a
vízköltségek várható emelkedése és a vízkészletek végessége
miatt. A vízfogyasztás csökkentése egyúttal kisebb környezetterhelést is jelent egységnyi elő
állított állati termékre vetítve. A takarmányértékesítés komplex javítása egyben csökkenti a
fajlagos vízfelhasználást. Az állatpopulációk genetikai képességeinek javítása
egyúttal csökkenti az egységnyi termékre eső takarmány-felhasználást (indirekt csökkenti az
ivóvíz-felhasználást, utóbbi ugyanis szorosan összefügg a takarmányfogyasztással), és mindkettő
eredményeként csökkenti a trágyatermelést is.

9. Precíziós gazdálkodás
Az informatika a világ egyik leggyorsabban fejlődő iparága, amely technológiai fejlődés hatásai a
mezőgazdaság digitalizációjában is lecsapódnak.
A precíziós gazdálkodás vagy precíziós mezőgazdaság kifejezés (angolul Precision Farming vagy
Precision Agriculture) alatt kezdetben csak a szántóföldi növénytermesztést értették, jelenleg
azonban már a kertészeti alkalmazásokat (Precision Horticulture, Precision Viticulture), valamint
a precíziós állattenyésztést (Precision Livestock Farming) is magában foglalja.
A precíziós gazdálkodás egyik fő jellemzője, hogy a gazdálkodás minden szakaszában –
adatgyűjtés, adatfeldolgozás, döntéshozatal, beavatkozás – kiemelt szerepet kapnak az
infokommunikációs technológiák, a pontos mérések, a szabályozás és a számítógépes vezérlés.
Másik meghatározó jellemzője, hogy figyelembe veszi az adott termelési egységen belüli eltérő
körülményeket és azok alapján határozza meg a kezelések jellemzőit. A precíziós gazdálkodás
informatikai,
információs technológiai
és
termesztéstechnológiai
olyan
műszaki,
alkalmazások összessége, amelyek hatékonyabbá teszik a szántóföldi növénytermesztést valamint
a mezőgazdasági gépüzem szervezést.
A precíziós növénytermesztés olyan műszaki, informatikai és termesztéstechnológiai
alkalmazások összessége, amelyek lehetővé teszik a táblán belül változó körülményeknek
megfelelő művelést, ezáltal hatékonyabbá teszik a termelést, csökkentik az inputanyagok
felhasználását, valamint a feleslegesen kijuttatott szerek csökkentésével segítik a környezetkímélő
gazdálkodást.
A precíziós állattenyésztés magában foglalja az állatok valós idejű monitorozását, az így
összegyűjtött adatok feldolgozását és ez alapján a differenciált ellátást. Magyarországon leginkább
a sertés- és baromfitartóknál terjedt el a számítógépes takarmánykiosztás, illetve tejtermelőknél
fordul elő egyedi takarmányozás, amivel javítható a takarmányhasznosítás és magasabb
növekedési ráta érhető el. A precíziós technikák azonban számos más területen is jól
hasznosíthatók. Folyamatosan és automatikusan nyomon követhető a termelés és szaporodás, az
állatjólét, valamint az állattartás környezetre gyakorolt hatása. Az állatok viselkedésének
vizsgálatával korán felismerhetők a sérülések, megbetegedések, így csökkenthetők a költséges
állatorvosi beavatkozások.
A precíziós gazdálkodás a speciális gépek és az informatikai háttér miatt is nagy beruházás
igényű, ugyanakkor nem szükséges minden elemét egyszerre bevezetni, lehetőség van a
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hagyományos gazdálkodás és a teljesen precíziós megoldásokra alapozott rendszer közötti
fokozatos átállásra.
A precíziós növénytermesztés technikai hátterét a következők jelentik:
• Helymeghatározás;
• A jármű-navigáció segítése;
• Gépüzemeltetés;
• Szenzorok, távérzékelés;
• Térinformatika;
• A változékonyság kezelése;
• Vezérlési technikák.
Szántóföldi növénytermesztésben alkalmazott technológiák:
• Talajtérképezés;
• Erózió és belvíz elleni védelem;
• Tápanyag-visszapótlás;
• Vetés;
• Növényvédelem;
• Öntözés;
• Hozamtérképezés;
• Talajkímélő gazdálkodás.
Precíziós kertészet és szőlészet:
• Szántóföldi zöldségtermesztés;
• Szőlő- és gyümölcsültetvények;
• Üvegházak.
Precíziós állattenyésztés:
• Tejelő szarvasmarha;
• Sertés;
• Baromfi.

10. A körkörös (cirkuláris) agrárgazdaság koncepciója
A gazdasági tevékenység hagyományos modellje a lineáris modell. A természeti erőforrások
kiaknázása – átalakítása termékké – a terméket a fogyasztók megvásárolják és felhasználják, és
amikor a termékek már nem töltik be funkciójukat, eldobják. Ez a modell nem veszi figyelembe az
erőforrások kiaknázásának, átalakításának és eltávolításának magas gazdasági, társadalmi és
környezeti költségeit és ezért hosszú távon nem fenntartható.
A cirkuláris gazdaság alternatív modellt kínál, melyben a termékek, az anyagok és az erőforrások
fennmaradnak addig, ameddig csak lehetséges, és a hulladék mennyisége jelentősen csökken vagy
el is fogy. A cirkuláris (körforgásos) gazdaság a „hurkok lezárására” törekszik, és így gyakorlati
megoldást ad arra, hogy a bolygónk korlátai között éljünk. A cirkuláris gazdaság felé való átmenet
befolyásolja a különféle fejlesztéspolitikai területeket, így a közlekedést, a mezőgazdaságot, a
területhasználatot, a hulladékkezelést, az üzleti irányítást, a fogyasztók oktatását.
A fenntartható mezőgazdasági termelésben ugyanolyan fontos szerepe van a műszaki megoldások
megfelelő kialakításának, mint a fenntartható biológiai alapok, vagy biológiai ciklusok
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bevezetésének. Az elmúlt években népszerűvé vált „smart” vagy okos rendszerek számos olyan
megoldást kínálnak a gyakorlatban, amelyek segítségével a tápanyag felhasználás mennyisége, a
szükséges ismeretek, információk azonnali és gyors felhasználása segítheti a szennyezés mentes
termelési programok megvalósítását.
A „smart” gépesítés vagy okos géphasználat alapelvei a következő területeken lehetnek
hatékonyak:
• cirkuláris terméktervezés preferálása, amely például nem okoz talajtömörödés a megfelelő
célgépek használata miatt;
• megfelelő fajták kiválasztása, amelyek esetében a művelés vagy betakarítás során
minimális biomassza veszteséggel számolhatunk;
• okos rendszerek bevezetése, amelyek az internetes kapcsolat révén, az erőforrások
megfelelő használatát és utánpótlását pontosan tudják kontrollálni;
• hosszú élettartamú és javítható mezőgazdasági eszközök használatának preferálása a
termelésben elsődleges cél legyen a gépfejlesztések során;
• magas minőségi szerviz háttér elérése és folyamatos biztosítása a lokális termelési és
szolgáltatási rendszerek keretében valósuljon meg;
• a gépek kölcsönzése, szolgáltatások igénybevételének preferenciája a hagyományos
tulajdonosi szemlélet helyett, gépek közös használata;
• a holosztikus szemlélet általánossá válásával a termeléshez kapcsolódó céloknak követni
kell más termékek előállítási preferenciáit.
A biológiai és műszaki vagy technológiai ciklusok tehát egymással összekapcsolódnak az
agrártermelés során. A termelés műszaki folyamatai során az anyag és energiafelhasználás input és
output oldalai is jól kontrolálhatóvá válnak. A biológiai ciklusok, körfolyamatok esetében
egyértelmű, hogy csak akkor válnak hosszú távon fenntarthatóvá a biomassza termelés
alaprendszerei, ha nem kapnak olyan mennyiségű „külső” inputot, műtrágyát, növényvédőszert,
mint a jelenlegi lineáris termelési gyakorlatban. A „kinyer-legyárt-fogyaszt-ártalmatlanít” vagy
még rövidebben „kitermel-gyárt-eldob” elven alapuló termelési stratégia rendkívül magas input
igénnyel, magas outputokkal és nagymennyiségű hulladékkal (szennyezéssel), felesleggel termel,
méghozzá aránytalanul és gazdasági egyensúlytalanságot okozva.
A cirkuláris gazdasági koncepció minimális vagy zéró hulladéktermeléssel és erőforrás
felhasználással forgatja vissza a megtermelt termékeket életciklusuk végén, ugyanakkor
lehetőséget kínál a gazdasági fejlődés folytatására, a jóléti mutatók folyamatos növelésére.

11. A 2016. évi agrár-, vidékfejlesztési és halászati támogatások
Agrár-, vidékfejlesztési és halászati támogatások címén 2016-ban összesen mintegy 654,1 milliárd
forint került kifizetésre, amelynek 80 százaléka uniós forrásból, leginkább az Európai
Mezőgazdasági Garancia Alapból (továbbiakban: EMGA) származott. Ezt az összeget a
mezőgazdaságban felhasznált gázolaj utáni jövedékiadó-visszatérítés további 27,4 milliárd
forinttal egészítette ki.
11.1.Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatások
11.1.1. Közvetlen támogatások
A támogatási rendszer elemei az alaptámogatás (SAPS), a zöldítés, a fiatal gazdálkodók
támogatása, a termeléshez kötött támogatások és a kisgazdaságok egyszerűsített támogatási
rendszere. A termeléshez kötött támogatások szintje a közvetlen uniós támogatási keret 3,5
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százalékáról annak 15 százalékára nőtt. A Magyarországon meghirdetett jogcímek: húshasznú
anyatehén, hízott bika, tejhasznú tehén, juh, rizs, cukorrépa, zöldségnövények, ipari zöldségek,
gyümölcsültetvények és bogyósok, fehérjenövények, szemes növények, szálas növények.
A közvetlen támogatások keretében 486,8 milliárd forint folyósítása valósult meg. Ezen belül a
korábbi egységes területalapú támogatás (SAPS) keretében 251,1 milliárd forint, zöldítés
támogatására 154,4 milliárd forint, fiatal gazdálkodók támogatására 4,5 milliárd forint,
termeléshez kötött támogatásokra 59,9 milliárd forint, a kisgazdaságok egyszerűsített
támogatására 9,3 milliárd forint teljesítés történt. Ezen túl a pénzügyi fegyelem alkalmazása miatti
visszatérítés 4,3 milliárd forintot, az ideiglenes, rendkívüli tejtámogatás pedig további 3 milliárd
forintot jelentett. A kérődző szerkezetátalakítási támogatás jogcímen – a korábbi évek áthúzódó
kifizetéseire – 320,3 millió forint folyósítása valósult meg.
11.1.2. Piaci és állategészségügyi intézkedések támogatása
A piaci támogatásokra 2016-ban uniós forrásból összességében 15,9 milliárd forint került
kifizetésre, amelyet az uniós társfinanszírozással működtetett intézkedések esetében 10,7 milliárd
forint egészített ki. A belpiaci támogatások közül nagyságrendjében kiemelkedik a szőlő-,
borágazat támogatása (9,4 milliárd forint). Az uniós társfinanszírozással működtetett piaci
intézkedések kiemelkedő szerepet töltenek be a magyar támogatási rendszerben. Jelentős
társadalmi hatása van az iskolagyümölcs-, iskolazöldség-, és iskolatej-programoknak. Az előző
évekhez hasonlóan 2016-ban is jelentős igény mutatkozott a Magyar Méhészeti Nemzeti Program
támogatásaira. Az egyes speciális szövetkezések támogatása pedig a zöldség-gyümölcs termelői
csoportok létrejöttét, illetve működőképességének fenntartását segítette elő. Ezen felül uniós
forrás igénylésére volt lehetőség egyes állatbetegségek felszámolására, ellenőrzésére és
felügyeletére (pl.: szalmonella, sertéspestis, madárinfluenza).
11.2. Vidékfejlesztési támogatások
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) társfinanszírozásával különböző
célokhoz kötött vidékfejlesztési támogatások valósulnak meg, amelyeknél a támogatási intenzitás
jellemzően nem éri el a 100 százalékot, vagyis önerő biztosítása szükséges. Vidékfejlesztési
támogatásokra 2016-ban 34,9 milliárd forint, halászati támogatásokra 1,9 milliárd forint került
kifizetésre.
11.3. Nemzeti támogatások
A tisztán nemzeti forrásból finanszírozott támogatások keretében 2016-ban 103,9 milliárd forint
kifizetése valósult meg. Ennek meghatározó része (39,7 milliárd forint) az egységes területalapú
támogatáshoz kapcsolódó átmeneti nemzeti támogatás (ÁNT) és a hozzá kapcsolódó csekély
összegű támogatásokon keresztül teljesült. Az ÁNT keretében elsősorban a tej, a hízott bika, a
szarvasmarha extenzifikáció, az anyajuhtartás és a dohányágazat finanszírozása történt.
A sertés- és baromfiágazat az uniós forrásokból nem részesül, támogatása teljes egészében a hazai
költségvetésből valósul meg, főként az állatjóléti intézkedéseken keresztül. A sertéstartók
részészére 2016-ban a sertéshízók után 9,4 milliárd forint, a tenyészkocák után 7,8 milliárd forint
kerülhetett kiutalásra, a baromfitartók ezen a jogcímen 12 milliárd forintot vehettek igénybe. A
sertéságazat támogatását szolgálta a sertésstratégia 1,6 milliárd forintos programja is.
Állategészségügyi intézkedésekre 12,5 milliárd forintot fordított a szaktárca. Szintén nemzeti
forrásból került finanszírozásra a mezei őrszolgálatok támogatása, különböző mezőgazdasági
hitelkonstrukciókhoz tartozó kamat-, kezességi díj- és költségtámogatások, valamint számos, az
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állattenyésztéshez és növénytermesztéshez kapcsolódó csekély összegű támogatási konstrukciók
egyes speciális ágazatokban (fűszerpaprika, tenyésznyúl, méhészet).
Az agrárkár-enyhítési rendszer a termelők és az állam közös kockázat- és tehervállalásán alapul. A
termelők megalapozott kárait ellentételezi aszálykár, belvízkár, felhőszakadáskár, jégesőkár,
mezőgazdasági árvízkár, tavaszi fagykár, őszi fagykár, téli fagykár vagy viharkár által okozott
károk után, jogszabályban meghatározott feltételek alapján 2016-ban összesen 6 milliárd forint
összegben történt kifizetés. Az állat- és növénykártalanítás keretében 3,5 milliárd forint került
folyósításra.
A pályázatos formában működő „Tanyafejlesztési Program” a tanyai gazdálkodás megújítását,
újjáélesztését, a tanyán élők életminőségének javítását, a fiatalok helyben maradását 2016-ban 1,8
milliárd forinttal támogatta.

12. A terület alapon igényelhető támogatások rendszere (2016-2020)
Az agrár-környezetgazdálkodási kifizetés olyan önkéntes alapon működő, területalapú támogatási
rendszer, amelyben a résztvevők az agrár-környezetgazdálkodási célok elérésének érdekében a
gazdálkodásuk során többlet tevékenységek elvégzését vállalják. A kötelezettségvállalás öt éves
időtartamra vonatkozik. 2017. január 1-jétől kezdődött az első gazdálkodási év.
A támogatás fő céljai:
• Vidéki területek fenntartható fejlődésének támogatása;
• Környezet állapotának megőrzése és javítása;
• Mezőgazdasági eredetű környezeti terhelés csökkentése;
• Környezetvédelmi szolgáltatások biztosítása;
• Természeti erőforrások fenntartható használatán alapuló mezőgazdasági gyakorlat
erősítése;
• Biodiverzitás megőrzése a természetes életkörülményeik között (a gazdaságban);
• Természet, a víz, és a talaj védelme a termőhelyi adottságoknak megfelelő termelési
szerkezet kialakításával, a környezettudatos gazdálkodás és fenntartható tájhasználat
kialakításával.
A terület alapon igényelhető támogatások rendszerét (2016–2020 AKG) az 3. ábra, az előírások
hierarchikus egymásra épülését a 4. ábra szemlélteti.
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3. ábra:
A terület alapon igényelhető támogatások rendszere (2016–2020 AKG)

4. ábra
Az előírások hierarchikus egymásra épülése
A kedvezményezettnek a teljes támogatási időszak alatt be kell tartania az alábbi
követelményeket:
1. Kölcsönös Megfeleltetés előírásai és követelményei (JFGK + HMKÁ)
2. 10/2015. (III. 13.) FM rendelet szerinti minimumkövetelmények (zöldítés rendeletben
szereplő minimumkövetelmények)
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3. 59/2008. (IV. 29.) FVM rendeletben meghatározott Helyes Mezőgazdasági Gyakorlat
(HMGY) követelményei
4. 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet 8. mellékletében meghatározott integrált növényvédelem
általános elveinek betartása (IPM).
Kölcsönös megfeleltetés
A Kölcsönös megfeleltetés alapvetően két részből áll:
• A jogszabályban foglalt gazdálkodási követelményekből (JFGK);
• A Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot (HMKÁ) előírásaiból.
JFGK-nak nevezzük azt a 13 közösségi jogszabályt, amelyet a 1306/2013/EU rendelet tartalmaz.
A HMKÁ előírások keretrendszerét szintén a 1306/2013/EU rendelet fogalmazza meg. A
jogszabályban foglalt gazdálkodási követelmények az adott szakterületen már több éve hatályos
jogszabályokat tartalmaznak. Új követelményt a Kölcsönös megfeleltetés rendszere nem határoz
meg.
A zöldítés rendeletben szereplő minimumkövetelmények
A zöldítés rendelet (10/2015. (III. 13.) FM rendelet) szerinti minimumkövetelmények a
következők:
• Szántóterületen, állandó gyepterületen, vagy állandó kultúrával fedett területen a
különböző gyomszabályozási módszerek alkalmazásával olyan mértékben meg kell
akadályozni a gyomnövények kelését, a szaporító képletek kialakulását, hogy a
kultúrnövény, illetve gyep fejlődése a gyomnövények által kiváltott gyökérversengés és
árnyékolás következtében nem kerülhet veszélybe;
• Szántóterületen, állandó gyepterületen, vagy állandó kultúrával fedett területen a
hasznosítás szempontjából nemkívánatos fás szárú növények irtásáról gondoskodni kell;
• Az állandó gyepterületen rendszeres legeltetés hiányában tárgyév augusztus 31-éig
legalább egyszer tisztító kaszálást kell végrehajtani;
• Tilos az állandó gyepterületeket túllegeltetni.
A helyes mezőgazdasági gyakorlat
A vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges cselekvési
program részletes szabályairól, valamint az adatszolgáltatás és nyilvántartás rendjéről szóló
59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet tartalmazza a HMGY követelményeit, amelyek a következők:
• Télen, amikor a hideg időjárás miatt a termesztett növények nem veszik fel a tápanyagokat,
trágyázási tilalmi időszak került meghatározásra október 31-től február 15-ig. Ez alól
kivétel a kalászosok fejtrágyázása, ami február 1-től megengedett;
• A tápanyag-gazdálkodás tervezése során a kijuttatandó tápanyagok mennyiségének
meghatározásakor figyelembe kell venni a talaj tápanyag szolgáltató képességét és a
termesztett növénynek a termőhely adottságaihoz igazított termés szintjéhez tartozó
tápanyagigényét. Azaz a műtrágyák kijuttatását talajvizsgálatra alapozottan kell végezni, a
kívánt termésmennyiség és minőség elérésére. A rendelet maximális hatóanyag értékeket
is meghatároz az egyes termesztett kultúrákra;
• Mezőgazdasági területre szerves trágyával évente 170 kg/hektár nitrogén hatóanyag
juttatható ki. A mennyiség meghatározásánál nem vehetjük figyelembe azt, hogy a szerves
trágya tápanyagtartalma nem hasznosul teljes mértékben a kijuttatás évében. A tápanyag-
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gazdálkodás tervezése során a termeszteni kívánt növény alá kijuttatható maximum értékbe
viszont a hasznosulással számított mennyiséget kell beleszámítani;
• A 17%-nál meredekebb lejtésű területekre nem juttatható ki trágya, illetve a trágyázó
szerek haladéktalan bedolgozására megfelelő figyelmet kell fordítani. Hígtrágya már 12%nál meredekebb lejtésű területekre sem juttatható ki. Hígtrágya kijuttatása a talajvédelmi
hatóság engedélyéhez kötött;
• Ideiglenes trágyakazalban csak az adott táblára kijuttatandó trágyamennyiség tárolható 2
hónapig;
• Az állattartó telepeken, amennyiben magánszemélyek háztartási igényét meghaladó
állattartást végeznek (vegyes állattartás esetén 5 számosállat/ingatlan, baromfi esetén 3
számosállat/ingatlan mértéket egyidejűleg meghaladja) akkor szigetelt, a 6 havi
trágyatermelésnek megfelelő kapacitású trágyatároló szükséges.
Az integrált növényvédelem általános alapelvei (IPM)
A korábbi AKG programban ez a követelmény nem szerepelt, az irányelv új elem a
követelmények rendszerében. Az integrált növényvédelem legfontosabb követelményei a
következőek:
• A károsítók megjelenésének megelőzése, vagy azok mennyiségének gazdasági kárt okozó
szint alá szorítása biológiai, biotechnikai, agrotechnikai, mechanikai, fizikai és kémiai
védekezési eljárások alkalmazásával;
• A károsítókat folyamatosan figyelni kell, akár helyszínen végzett megfigyelésekkel,
tudományosan megalapozott előrejelzési és korai diagnosztikai rendszerekkel, valamint
szakirányító javaslatainak felhasználásával;
• A kémiai védekezési módokkal szemben előnyben kell részesíteni a megfelelő
hatékonyságot nyújtó környezetbarát biológiai, fizikai és más nem kémiai módszereket;
• A felhasznált növényvédő szereknek a védekezéssel elérni kívánt célnak leginkább
megfelelőnek kell lenniük és a lehető legkevesebb mellékhatással kell járniuk az emberi
egészségre, a nem célszervezetekre és a környezetre;
• A növényvédő szert felhasználónak törekedni kell az engedélyezett dózishatárok
figyelembevételével a még hatékony, lehető legalacsonyabb dózis használatára. A
kezelések számát minimalizálni kell;
• A növényvédelmi technológia kialakítása során figyelemmel kell lenni a rezisztencia
kialakulásának megelőzésére;
• Az adott évi növényvédelmi technológia, illetve a szükséges növényvédelmi intézkedések
megtervezése során figyelembe kell venni az előző évi növényvédelmi intézkedések
hatékonyságával kapcsolatos tapasztalatokat.
Zonális Tematikus Előíráscsoportok: Magas Természeti Értékű Területek (MTÉT)
A mezőgazdasági tájak átalakulásának, az élőhelyek változatossága csökkenésének okai:
• Mezőgazdasági termelés intenzívebbé válása, a szegély-élőhelyek eltűnése;
• Művelési mód megváltozása (pl. erdősítés, beépítés);
• Hatékonyabb technológiák térnyerése;
• Éghajlatváltozás;
Az agrártájak élőhelyi változatosságát biztosító mezsgyék, szegélyek, bokrosok, belvizes foltok az
egységes területalapú támogatás (SAPS) kedvezőtlen mellékhatásaként fogyatkoznak. A
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hatékonyság növelésével (gyorsan haladó kaszálógépek, fóliás bálázók elterjedése) az élőhelyek
olyan gyorsan alakulnak át, amihez az élővilág nem képes alkalmazkodni;
A mezőgazdasági területekhez kötődő gyakori madárfajok és apróvad-fajok állománya Európaszerte csökken. Nyugat-Európában olyan madárfajok kerültek a kipusztulás közelébe, mint a
mezei veréb vagy a vadgerle, amelyek hazánkban még közönségesek. A folyamat hazánkban is
érzékelhető, apróvad-fajaink közül pl. kritikus helyzetbe került a fogoly, és jelentősen csökkent a
mezei nyúl állománya;
Az agrárterületek pusztulása nem csupán a természeti értékek iránt elkötelezett szakembereket
érinti, egy jól működő természetes rendszer olyan szolgáltatásokat nyújt a gazdálkodó számára,
mint a jól termő talaj, a kártevőket visszaszorító rovarok, a beporzók nagy száma, továbbá az
apróvadfajok jelenléte, illetve pl. a megfelelő minőségű talajvízkészletek;
A Magas Természeti Értékű Területek (MTÉT) speciális természetvédelmi célprogramokat az
ÚMVP már tartalmazta. A VP AKG-ban az MTÉT hálózat három új területtel bővült, a Magas
Természeti Értékű Területek kiterjedése hozzávetőlegesen 2015-ben 1,3 millió hektár volt.
Zonális Tematikus Előíráscsoportok: vízvédelmi célú területek
A zonális vízvédelmi célú tematikus előíráscsoportok szántó földhasználati kategórián belül a
belvíz, az aszály és az erózió (egyben szél és vízeróziós kérdéseket is kezelve), gyepek esetében
pedig belvíz témakörökben kerültek kialakításra. Ezek a tematikus előíráscsoportok elsősorban a
talajok, valamint a felszíni és felszín alatti vizek védelmére irányulnak. A fenti cél elérése
érdekében a szántó tematikus előírás-csoportoknak része a talajvizsgálat elvégzése, és a
specifikáltabb növényvédőszer kijuttatást célzó növényvédelmi előrejelzés használata is.
Erózióvédelmi szempontból a táblákra kerülő input-anyagok okszerű felhasználása, és a
talajfelszín eróziós képességének csökkentése a legfőbb cél. Ennek érdekében a kapáskultúrák
arányát csökkenteni, míg a szálas pillangós növények arányát növelni szükséges. Az
eróziócsökkentést segíti elő a szintvonalas művelés is (az előírás ezt 20 hektárnál nagyobb méretű
táblák esetén követeli meg). Ugyancsak az erózió elleni védelem része a talajszerkezet javítása
istállótrágya használatával, illetve zöldtrágya-növények vetésével.
Belvizes szántóterületek esetében fentieken túl fenn kell tartani a partvonal menti füves sávokat és
középmély lazítást kell beiktatni a talajtömörödés megszüntetése érdekében. A belvizek elvezetése
mind a szántó, mind a gyepterületeken a vizes élőhelyek védelme és a vízjárási viszonyokhoz való
alkalmazkodás elősegítése érdekében nem megengedett.
Aszályos területeken a talaj vízmegtartó képességének növelése, a területre érkező vizek
megtartása a cél. Ennek érdekében a talajfelszínt tarlóhántással azonnal le kell zárni, a belvizeket
pedig nem szabad elvezetni. Az öntözés valamennyi vízvédelmi célú területen tilos. Az öntözés
tiltására a környezeti feltételekhez (pl. aszály) való egyéb adaptációs módszerek elterjesztése miatt
van szükség.
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