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Talaj és víz: a mezőgazdálkodás legfontosabb 
természeti erőforrásai
Hazai tények



• A talaj fontos alapja mind a 
magán- és közjavak 
előállításának 

• A szántóföldi gazdálkodók 
egyre több extrém időjárási 
eseményt tapasztalnak, 
amelyek vízeróziót vagy éppen
vízhiányt okoznak a 
tenyészidőszakban

• A talajminőség fenntartása, a 
talajban a víz hatékony 
megtartása a mezőgazdasági 
termelés fontos eszközei, 
a talaj egészségének 
fenntartása a gazdálkodók 
közvetlen gazdasági érdekeit 
szolgálja

Talaj és víz: a legfontosabb természeti erőforrásaink a termelésben

Képek forrása: FAO, 2015

http://www.fao.org/3/mm375hu/mm375hu.pdf


Forrás: Fogarasi J.- Vígh E. Z.- Miskó K. (2020) Környezeti specifikus célterületek
helyzetértékelése és az azokhoz kapcsolódó SWOT megállapítások. Budapest, 2020. január 21., NAIK, AKI
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Európai szakpolitikai folyamatok



• A KAP a legfontosabb alapját jelenti a magyar és az európai mezőgazdaságnak

A KAP egyszerre szabályoz és egyszerre biztosít forrásokat, valamint egyszerre kell 
vele a környezeti fenntarthatóság és a gazdasági növekedés céljait segíteni

• A mezőgazdaság az egyik legnagyobb elszenvedője a klimatikus és környezeti 
változásoknak

A KAP elemi érdeke a környezet és a mezőgazdasági termelés közötti összhang 
elősegítése a költségek csökkentése érdekében, egyben feladata a termelő 
tevékenységgel járó környezeti terhelés csökkentése is

• Az agrárszektorra egyre erőteljesebb nyomást helyez az élelmiszerkereskedelem és 
élelmiszeripar fokozódó koncentrációja

Ezzel szemben sikeresen fellépni akkor lehet, ha egyszerre lépnek előre a 
termelők a technológiai fejlesztés, az egymással való együttműködés és 
szakmai tudás fejlesztése terén

• Fenntartható élelmiszer rendszerek – fogyasztói tudatosítás: a társadalom részéről 
is egyre nagyobb igény mutatkozik az egészséges élelmiszerek és a mezőgazdasági 
környezettudatos technológiák iránt.

• 2020 után a mezőgazdaságra fordított uniós források csökkennek

Közös Agrárpolitika

Forrás: agroinform.hu

https://www.agroinform.hu/gazdasag/kap-2020-utan-az-agrarvallalkozasok-megerositese-a-legfontosabb-cel-42006-001


Az új KAP specifikus céljai

KAP
9 CÉL

Forrás: Európai Bizottság, 2018

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/hu/MEMO_18_3974


Az új KAP tervezett zöld felépítménye
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Szaktanácsadás Tudás átadás Innováció Együttműködés

Lefedett terület

Forrás: Európai Bizottság / Agrárminisztérium



Új KAP: ágazati támogatások

Célkitűzések

➢A környezetet tiszteletben tartó és kímélő termelési módszerek, technológiák 

kifejlesztése és alkalmazása

➢A természeti erőforrások, köztük a talaj, a víz és a levegő fenntartható 

használata

Főbb intézkedések

➢Víz és energiatakarékos, környezetkímélő technológiát elősegítő beruházások

➢Ökológiai és integrált termelés 

➢Talajvédelmi beavatkozások

➢Hulladékcsökkentést célzó beruházások

➢Megújuló energiaforrások használata

Forrás: Madarász I.: KAP 2021-27 stratégiai tervezés c. előadás, KAP Környezeti Kerekasztal, Agrárminisztérium, Budapest, 2020. január 21.
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Az UNISECO Horizont 2020 kutatási projekt 
áttekintése

A projekt magyar nyelvű szórólapja:
https://uniseco-project.eu/assets/content/resources/01-publications/UNISECO-flyer-HU-web.pdf

https://uniseco-project.eu/assets/content/resources/01-publications/UNISECO-flyer-HU-web.pdf


Az UNISECO Horizont 2020 kutatás

➢ 18 partner 16 országból, a projekt időtartama: 2018.05.01-2021.04.31 



Kutatási célkitűzések

➢Az UNISECO projekt elemzési munkájának kulcseleme: 

különféle társadalmi, gazdasági, intézményi és ökológiai környezetbe ágyazott 

agro-ökológiai gazdálkodási rendszerek feltárása és fenntarthatósági értékelése. 

Specifikus célok: 

➢Az agroökológiai gazdálkodási rendszerekre történő váltást akadályozó és segítő 

gazdasági-társadalmi és szakpolitikai tényezők megértésének elősegítése

➢ Innovatív menedzsment stratégiák és kezdeményezések közös kialakítása, amelyek 

az agroökológiai gyakorlatok alkalmazását segítik az európai mezőgazdaságban 

➢A termelő üzemek környezeti, gazdasági és társadalmi teljesítményének mérése a 

javasolt új menedzsment stratégiák és kezdeményezések fenntarthatósági 

hatásértékeléséhez

➢ Tanulságok és javaslatok jövőbeni szakpolitikai dötésekhez.



Különböző mezőgazdasági gyakorlatok rendszere, amelyek 

többé-kevésbé a természetes inputok és folyamatok alkalmazásán 

alapulnak. Ezekben a rendszerekben a gazdálkodók döntéseiket és 

tudásukat a helyi megújuló erőforrások fenntartható használatára és a 

biológiai sokféleség megőrzésére alapozzák, hogy  többféle környezeti, 

gazdasági, társadalmi hasznot nyújtsanak különböző szinteken: a 

mezőgazdasági gyakorlatok szintjétől a gazdálkodási rendszerig, helyi 

közösségig és az élelmiszer-rendszer szintjéig.

Agroökológiai gazdálkodási rendszer 
– a projekt értelmezésében
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https://eu.boell.org/en/agriculture-atlas-2019


Esettanulmányok 15 országban



➢ 2019 nyár-ősz: A különböző agroökológiai váltási szakaszban lévő gazdaságok 

környezeti, gazdasági és társadalmi teljesítményének status quo mérése, elemzése

➢ 2019 nyár-ősz: Az esettanulmányok társadalmi környezetének megértése a szereplői 

hálózatok és a döntési/irányítási rendszer erőviszonyainak feltérképezésével 

➢ 2019. tél: Az agroökológiai gazdálkodási rendszerekre történő váltást akadályozó 

és segítő szakpolitikai tényezők megértése

➢ 2020. tél-tavasz: Innovatív menedzsment stratégiák közös megalkotása

➢ 2020. nyár: Piaci és szakpolitikai ösztönzők elemzése és közös megalkotása

➢ 2020. ősz: A közösen kialakított menedzsment stratégiák  és piaci, szakpolitikai 

ösztönzők fenntarthatósági hatásainak felmérése

➢ 2020. tél-tavasz: Tanulságok levonása a jövőbeni szakpolitikák és gyakorlat számára

A kutatás lépései
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A hazai esettanulmány áttekintése

Link: https://uniseco-project.eu/case-study/hungary

Előrelépések a fenntartható természeti erőforrásokkal való 
hatékony gazdálkodás felé a gazdasági életképesség fokozása 

érdekében a közepes méretű (300-1000 ha) szántóföldi gabona-
fehérje-olaj növény termesztő gazdaságokban Magyarországon 

https://uniseco-project.eu/case-study/hungary


• A talajminőség fenntartása és a talajban a víz hatékony megtartása a 
mezőgazdasági termelés fontos eszközei, a talaj egészségének 
fenntartása a gazdálkodók közvetlen gazdasági érdekeit szolgálja. 

• A talajkímélő gazdálkodási gyakorlatok adaptálása az első lépésnek 
tekinthető a profitorientált szántóföldi gazdálkodási rendszerekből 
agroökológiai gazdálkodási rendszerekre történő áttérés felé. 

• A talajkímélő gazdálkodási gyakorlatok és a kapcsolt műveletek 
alkalmazásával csökkenthetők a technológia működési költségei, 
miközben a víz megmarad a talajban, elősegíthető a talaj biota, és a 
szén lábnyom (CO2-kibocsátás) csökkenthető.

Talaj és víz: a legfontosabb természeti erőforrásaink a termelésben



A legtöbb hazai gazdaság az ábra alsó harmadában, a konvencionális
mezőgazdaság szakaszában van

A hazai üzemek elhelyezkedése 
az agro-ökológiai átmenet összefüggés rendszerében
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Forrás: Tittonell (2014) alapján



Talajminőség hosszú távú fenntartása/javítása + gazdasági fenntarthatóság:

Hogyan lehet a agroökológiai gyakorlatokat integrálni profit-orientált szántóföldi gazdálkodási 

rendszerekbe a talajminőség fenntartása és javítása érdekében, anélkül hogy ez jelentős 

negatív hatásokkal lenne a termelő üzemek gazdasági életképességére?

Kutatási kérdések

• Milyen tényezők segítik elő illetve gátolják a talajkímélő, -megőrző gazdálkodás környezeti 

teljesítményének javítását, a gazdasági teljesítmény fenntartása mellett?

• Melyek a fenntartható agroökológiai gazdálkodási rendszerek felé történő elmozdulás 

mozgatórugói a szántóföldi talajkímélő, -megőrző gazdálkodás esetében üzemi szinten?

• Milyen társadalmi-gazdasági és környezeti következményekkel jár a hagyományos 

gazdálkodási gyakorlatokról az agroökológiai gazdálkodásra való áttérés a szántóföldi 

talajkímélő, -megőrző gazdálkodási rendszerekben?

• Melyek az innovatív stratégiák, és ösztönzők: ezek miért sikeresek (vagy sikertelenek), hogy 

előmozdítsák a magán és közjavaknak  együttes előállítását a szántóföldi talajkímélő-

megőrző gazdálkodási rendszerekben? 

• Hogyan lehet a gazdaság szintjén biztosítani a gazdasági és társadalmi fenntarthatóságot a 

magán- és közjavak életképes előállítása mellett (túlságos állami forrásfüggés nélkül)?

Fenntarthatósági kihívás és kutatási kérdések
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Köszönöm a figyelmet!

A projekt magyar nyelvű szórólapja:
https://uniseco-project.eu/assets/content/resources/01-publications/UNISECO-flyer-HU-web.pdf

A projekt támogatást kapott az Európai Unió Horizont 2020 kutatási és innovációs programja keretében. Támogatási 

szerződés száma: N° 773901.
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