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Az éghajlatváltozáshoz történő mezőgazdasági 

alkalmazkodás meghatározó tényezőinek vizsgálata  
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ABSZTRAKT: A magyar mezőgazdaságot az elmúlt évtizedekben több tényező 

is negatívan érintette, amelyek hatásait az éghajlatváltozás tovább erősíti. A nö-

vénytermesztés alakulását az éghajlati tényezők határozzák meg alapvetően, ez 

közvetetten az állattenyésztést is befolyásolja.  

A mélyinterjús vizsgálat és a kérdőíves megkérdezés alapján megállapítható, 

hogy a leggyakrabban tapasztalt változások az összemosódó évszakok, a közép-

hőmérséklet növekedése, az egyenlőtlen csapadékeloszlás és az extrém időjárási 

jelenségek a vizsgált két megyében. A gazdálkodók tudatosan még kevésbé, de 

ösztönösen egyre gyakrabban alkalmazkodnak ezekhez a változásokhoz.  

Alkalmazkodásukat a vállalkozás alapjellemzőin túl az éghajlatváltozással kap-

csolatos tapasztalatok, információk és az alkalmazkodóképesség megítélése be-

folyásolja. A kérdőíves megkérdezés eredményeinek statisztikai elemzése rámu-

tatott arra, hogy a nyitott kérdésként megválaszolt megvalósított adaptációs mó-

dok az öntözés, a fajtaváltás, a technológiaváltás, az egyéb kategóriába csopor-

tosítható intézkedések, illetve jövőben tervezett alkalmazkodási formák nagy-

mértékű hasonlóságot mutatnak.  
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Bevezetés, célok 

A magyar mezőgazdaságról meglehetősen sokszínű kép alakult ki a 20. 

század második felétől. A magyar élelmiszerek jó minőségűek és egész-

ségesek, számos tekintetben jobbak, mint a külföldről importált áruk. Míg 

                                                           
1  Jelen kutatás az „AGRARKLIMA-2 – VKSZ_12-1-2013-0034 – Az előrevetített klí-

maváltozás hatáselemzése és az alkalmazkodás lehetőségei az erdészeti és agrárszek-

torban” című projekt támogatásával valósult meg. 
2  Németh Nikoletta adjunktus, Soproni Egyetem, Lámfalussy Sándor Közgazdaságtu-

dományi Kar (nemeth.nikoletta@uni-sopron.hu). 



48  Gazdaság & Társadalom / Journal of Economy & Society – 2017/2. 

a magyar mezőgazdaságnak korábban jelentős szerepe volt a magyar kul-

túrtáj képének kiformálásában, jelenleg a különféle gazdasági, piaci és 

szervezeti problémákkal, vagy éppen az éghajlatváltozással küszködő ma-

gyar mezőgazdaság helyzete már nem tűnik annyira pozitívnak. Számos 

tanulmány hívja fel a figyelmet a birtokviszonyok, a szervezeti problémák 

súlyosságára (elaprózódás, tulajdonviszonyok rendezetlensége), az ex-

portkilátások, az Európai Uniós agrárpiaci szabályozás kérdéseire (minő-

ségi termelés, fenntartható mezőgazdálkodás, vidéki munkanélküliség 

csökkentése), a mezőgazdasági infrastruktúra elmaradottságára (Kapronc-

zai, 2014), illetve a klímaváltozásnak a magyar mezőgazdaságra gyako-

rolt hatására.  

A klímaváltozással mint jelenséggel, és annak mezőgazdaságot érintő 

problémáival azért is szükséges kiemelten foglalkozni, mert az éghajlati, 

időjárási kilengések régtől fogva lényeges befolyásoló szereppel bírnak, 

bizonytalansági faktorként jelennek meg a magyar mezőgazdaság kibo-

csátásának, működésének alakításában.  

A kiegyensúlyozatlan éghajlat, például az évi közepes hőingás növe-

kedése, a kevesebb és egyenetlenebb eloszlású csapadék, a korai fagyok, 

az aszályosság, a tavaszi belvizek stb. (Láng et al., 2007, NÉS II., 2010; 

Pongrácz et al., 2009) egyre inkább jellemzőek hazánkban és kihatnak a 

termésátlagokra, a gazdasági szereplők jövedelmi viszonyaira, illetve a 

bruttó hazai termékre is.  

A mezőgazdaságban már korábban megkezdődött az átállás az 

aszálytűrő növények termesztési arányának növelésével, illetve olyan 

egyéb, úgynevezett „rejtett” adaptációs technikákkal, melyek a megválto-

zott viszonyokhoz való alkalmazkodást, a gazdálkodási hatékonyság 

fenntartását segítették. A szokásostól eltérő csapadék- és hőmérséklet-jel-

lemzők, a korábbihoz képest módosított gazdálkodást kívánnak mind rö-

vid, mind hosszú távon. Ennek szükségességét erősíti az a tény, hogy Ma-

gyarország klíma-sérülékenysége magas, mert a Kárpát-medence három 

éghajlati hatás találkozásánál fekszik (Perczel et al., 2003), így a jelenség 

hatásainak tárgyalása időszerű.  

A tudatos alkalmazkodás alapjául egyrészt a tapasztalatok, másrészt 

a különböző fórumokon elért információk szolgálnak. Az adaptációs tech-

nikák és technológiák alkalmazása azonban sok esetben jelentős befekte-

tést igényel, így a tőkehiány az alkalmazkodás gátjaként jelenik meg.  

Jelen tanulmányban azt vizsgálom, hogy a gazdálkodók miként rea-

gálnak a klímaváltozás által támasztott kihívásokra Győr-Moson-Sopron 

és Vas megyében. Az alkalmazkodási lehetőségek közül a tanulmány csak 
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az adaptációt érinti, de meg kell említeni az olyan megoldásokat is, mint 

a mitigáció (csökkentés, enyhítés, csillapítás), valamint az erőforrások át-

csoportosítása, az erőforrás-felhasználás hatékonyságának javítása.  

Szakirodalmi áttekintés 

Az alkalmazkodási lehetőségek bemutatásához fontos áttekinteni az ég-

hajlatváltozás mezőgazdaságot érintő hatásait és az alkalmazkodást befo-

lyásoló tényezőket is a megismert szakirodalom tükrében. 

Az éghajlatváltozás fogalma és tendenciája 

Az „éghajlatba beleértjük az adott helyen lehetséges időjárási helyzeteket, 

a maguk előfordulási valószínűségeivel” (Bartholy–Mika, 2005, p. 789). 

Az éghajlat alakulását befolyásolja a Nap sugárzása, az általános földi lég-

körzés, a tengeráramlások hő- és vízgőzszállítása, a felszín anyagi össze-

tétele, valamint a domborzat és a tengerszint feletti magasság (Péczely, 

1979).  

Ha az említett éghajlati tényezőkben bekövetkező változások hosz-

szabb, vagy rövidebb távon tendenciaszerűen jelentkeznek, vagy ha ezek 

a folyamatok visszafordíthatatlannak tűnnek, akkor beszélünk éghajlat-

változásról, vagy más néven klímaváltozásról (Lóderer–Rácz, 2011). Har-

nos (2005, p. 826) a klímaváltozást így definiálja: „a meteorológiai ele-

mek átlagos értékeinek olyan jelentős megváltozását jelenti, amelynek 

környezeti, gazdasági, társadalmi hatása van”.  

Az IPCC (2001) egymillió év alatt globálisan 1°C-os változásról ír, 

míg a 2007-es jelentése csak a melegedés kimutathatóságát hangsúlyozza. 

Az IPCC ötödik jelentése az 1. táblázatban összefoglalt előrejelzéseket 

tartalmazza, ami a hőmérséklet emelkedését, a nyári csapadék csökkené-

sét és a téli csapadék növekedését vetíti előre. 

A hőmérséklet emelkedése és a csapadék egyenlőtlen eloszlása kö-

vetkeztében a Kárpát-medencében kialakuló csapadékhiány és aszály a 

talajvízszint csökkenéséhez, s ezáltal a mezőgazdasági területek öntözés-

ének veszélybe kerüléséhez és az ivóvíz drágulásához vezethet. A hirtelen 

esőzések viszont áradásokat okozhatnak, elönthetik a védőgátak mögötti 

területeket, falvakat, és lemoshatják a talaj termőrétegét, ha a hirtelen le-

hullott esőt a föld sem beszívni, sem elvezetni nem tudja majd. Az éghajlat 

évtizedek alatti viszonylag gyors változása növény- és állatfajok kipusz-

tulásához és újak megjelenéséhez is vezethet. 



50  Gazdaság & Társadalom / Journal of Economy & Society – 2017/2. 

1. táblázat: A Kárpát-medence területén várható időjárási 

változások főbb tendenciái az IPCC ötödik értékelő 

jelentése (2013) alapján 

Időjárási jelenségek 
Előfordulás időbeli 
változása 

Várható időjárási trendek 

Meleg napok hossza  
(az eddigi adatok alapján 
átlagosan 20 évente fordul elő 
extrém meleg időszak) 

• a XXI. sz. közepe 2-20 
évenként 

• a XXI. sz. vége 1-6 
évenként 

Éves átlaghőmérséklet 
emelkedése: 

• a XXI. sz közepe 1-2,5 ºC 

• a XXI sz. vége 2-5ºC 

Nagy csapadékok  
(az eddigi adatok alapján 
átlagosan 20 évente fordul elő 
extrém csapadékos időszak) 

• a XXI. sz. közepe 10-15 
évenként 

• a XXI. sz. vége 8-10 
évenként 

Éves csapadék alakulása: 

• nyári félév: 20%-os 
csökkenése 

• téli félév: 20%-os növekedése 

Forrás: Loksa, 2014, p. 385  

A klímaváltozás és a mezőgazdaság kapcsolata 

A mezőgazdaság és az élelmiszeripar az éghajlatnak leginkább kitett terü-

letek, ezért szükséges ezen szektorok megváltozott feltételekhez való al-

kalmazkodása, a lehetséges negatív hatások minimalizálása érdekében 

(Niles et al., 2015; Meinke et al., 2009). A változások a mezőgazdaság 

mellett nyilvánvalóan érintik a természetes ökoszisztémákat, az erdőállo-

mányokat, a vízgazdálkodást, és az emberi egészséget egyaránt, így ha-

tással vannak a társadalomra, a gazdaságra és az állami költségvetésre is. 

A klímaváltozás nemcsak veszélyeket, de lehetőséget is jelenthet a 

mezőgazdaság és az ipar számára. Fenyegeti a biológiai biztonságot és 

termelékenység-csökkenést eredményezhet az egyik oldalon, de a mási-

kon a gazdasági tevékenységek diverzifikálását, és az új termények kifej-

lesztését ösztönzi (NCCARF, 2014). Minél erőteljesebb az éghajlat válto-

zása, beleértve az extrém időjárási jelenségeket, mint a hőhullámok, aszá-

lyok, viharok és áradások, annál jelentősebb a mind időben, mind térben 

heterogén mezőgazdasági tevékenység folytatása (Gornall et al., 2010), 

ami hasonló heterogenitással jár az élelmiszer-biztonság területén is 

(Ziervogel–Ericksen, 2010). Természetesen az éghajlat nem az egyetlen 

meghatározója az élelmiszerellátásnak, hiszen azt a gyors környezeti, gaz-

dasági és politikai változások is befolyásolják (Ingram et al., 2010).  

A klímaváltozás mezőgazdaságra gyakorolt hatását külön kell vizs-

gálnunk a növénytermesztés, az állattenyésztés és az erdő-, illetve vad-

gazdálkodás ágazatában. Jelen tanulmány részletesen a növénytermesztés 

és állattenyésztés tárgyalásával és vizsgálatával foglalkozik. 
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A klímaváltozás hatása a magyar mezőgazdaságra 

A klímaváltozás hatása a mezőgazdaságra vizsgálható külön a növényter-

mesztés és az állattenyésztés oldaláról, de a kettő össze is kapcsolódik a 

takarmánynövények termesztésén keresztül.  

Harnos (2005) a klímaváltozás és a növénytermesztés közti kapcso-

latban négy meghatározó jellemzőt emel ki, úgy mint, a csapadék, a hő-

mérséklet, a szén-dioxid koncentráció és a termőhely, illetve földhasz-

nálat.  

A csapadék hatása annak egyenletes eloszlása esetén a megfelelő ter-

mésnövekedéssel, de aszály és nagy esőzések esetén a termény növeke-

dési szakaszától függően annak elmaradásával, visszaesésével mutat kap-

csolatot.  

Harnos (2005, p. 826) olyan számításokat említ, melyek szerint a hő-

mérséklet 1°C-os emelkedése „150-200 km-rel tolja el a termesztési zó-

nákat a sarkok felé”, ami Magyarországon 2°C-os emelkedés esetén me-

diterrán klímát, és a jelenlegitől teljesen eltérő földhasználatot eredmé-

nyezne. A különböző klímaszcenáriók Magyarországra 3-3,5°C hőmér-

sékletemelkedést mutatnak (alacsonyabbat a Dunántúlra és magasabbat az 

Alföldre), ami a csapadék összességében változatlan mennyisége és a 

nyári időszakok növekedése mellett, a mezőgazdaság számára szárazabb 

termelési feltételeket jelent. 

A hőmérséklet emelkedése a növénytermesztés területén felgyorsuló 

növekedéssel járhat (ha elegendő a csapadék és jó a termőhely). A maga-

sabb hőmérsékletű termőföldben azonban gyorsabb a szervesanyag le-

bomlása, ami a szerves-, vagy műtrágya-felhasználás, s ezzel a költségek 

növekedését okozza, valamint a műtrágyafelhasználás vonzataként a le-

vegő szén-dioxid és dinitrogén-oxid tartalmának emelkedését is maga 

után vonzza. A hőmérséklet emelkedése kedvez a kártevők elszaporodá-

sának is, s a védekezés újabb költségek felmerüléséhez vezet. Aszály ese-

tén a száraz talajok felszínét károsítja a szél, majd a hirtelen lezúduló csa-

padék lemoshatja a termőréteget, s nemcsak a termést, de az infrastruktú-

rát (épületeket, gépeket, berendezéseket) is veszélyeztetheti.  

A harmadik tényezőt vizsgálva, a szén-dioxidot a növények fotoszin-

tézis során a levegőből veszik fel és hasznosítják belőle a szenet, ami 

szükséges a növekedésükhöz. Így bár több tényező is befolyásolja, de a 

szén-dioxid koncentráció bizonyos fokú emelkedése növelheti a termés-

hozamokat, a szervesanyagbeépülést és a vízhasznosítási hatékonyságot, 

ugyanakkor csökkentheti a légzési veszteségeket. A szén-dioxidban dús 
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trágyázás pozitív hatásait azonban semlegesíthetik a különböző környe-

zeti „stresszhatások”, mint az aszály, levegőszennyezés, az UV-B sugár-

zás intenzitásának növekedése stb. 

Végül, Farkasinszki (2012) felhívja a figyelmet arra, hogy a termő-

hely, földhasználat esetén kiemelendő fontosságú a tápanyag- és nedves-

ségtartalom megőrzése (megfelelő talajműveléssel, talajtakarással és ön-

tözéssel), az ugaroltatás vagy átgondolt területhasználat fontosságára, 

amelyek fontos szempontok a növények megfelelő fejlődésének biztosí-

tásához.  

Példaként említhető, hogy míg 2010-ben a rendkívüli mennyiségű 

csapadék, addig például 2012-ben a szárazság okozott problémákat a 

magyar mezőgazdaság számára. A KSH (2013) adatai alapján 2012-

ben a gabona termésmennyisége 24%-kal esett vissza az előző évhez 

képest, amiből a búza 3%-os, a kukorica 41%-os visszaeséssel szere-

pelt. Bár ingadozások mindig voltak, jól látható a negatív hatás a me-

zőgazdasági szempontból kedvezőtlen éghajlati viszonyokkal járó 

2007-es, 2012-es és 2015-ös évek, főként kukoricatermésben (ez a nö-

vény különösen klímaérzékeny) megmutatkozó alacsony termésmeny-

nyiségeit vizsgálva (1. ábra). 

 

1. ábra: A főbb gabonafélék termésmennyiségének alakulása 

Forrás: KSH, 2016 

Ha viszont a növénytermesztést alapvetően meghatározó éghajlati té-

nyezők megfelelően alakulnak, akkor a mezőgazdasági termelés haté-

Kukorica 

Búza 

Árpa 
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konysága is magas. Jól mutatja ezt a 2014-es év, ami több termény terme-

lésében rekordot jelentett. Ehhez képest az agrárszektor hozzáadott értéke 

13%-kal visszaesett 2015-ben. Ennek oka főként a szélsőséges időjárás, 

melynek következtében a növénytermesztés teljesítménye csökkent.  

A mezőgazdasági adaptáció célja és befolyásoló tényezői 

Bojovic és szerzőtársai (2015) megfogalmazták, hogy az éghajlatváltozás-

hoz történő adaptáció prioritást élvez az európai országok környezeti po-

litikájában, s ezt támasztják alá a különböző dokumentumok és ösztönzők, 

mint amilyen a 2013-as klímaváltozáshoz történő adaptációt megfogal-

mazó Európai Uniós stratégia. 

Az adaptáció három lehetséges célja (Akinnagbe-Irohibe, 2014): 

• a károk bekövetkezési kockázatának csökkentése, 

• az elkerülhetetlen károk kezeléséhez szükséges kapacitás fejlesztése és  

• az új lehetőségekből származó előnyök kihasználása.  

 

2. ábra: Az adaptációt befolyásoló tényezők 

Forrás: Smit et al. (1996) alapján saját szerkesztés 

A 2. ábra alapján látható, hogy vannak a gazdálkodó által közvetlenül 

nem befolyásolható külső tényezők, mint az adott környezeti feltételek, 

ugyanakkor meghatározók a regionális jellemzők is. A külső tényezők kö-

zött szereplő környezeti elem tartalmazza (Smit et al, 1996) a biofizikai 

környezetet, a kormányzati programokat, a gazdasági tényezőket, továbbá 

a szociális és társadalmi tényezőket is. Sok múlik azonban az úgynevezett 
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belső tényezőkön is, mint a saját tapasztalat, a háztartás lehetőségei, vagy 

a gazdálkodó és családja éghajlatváltozással szembeni attitűdje, amit a ko-

rábbi tapasztalatok, előrejelzések, elhelyezkedés, pénzügyi eszközök, inf-

rastruktúra és eszközellátottság is befolyásolnak. 

Adaptációs lehetőségek  

Az adaptáció fajtáinak csoportosítására a tanulmányozható hazai és külföldi 

szakirodalmak széles spektrumon kínálnak lehetőségek, melyek közül az 

Akinnagbe és Irohibe (2014) által kialakított kategóriákban az adaptációs 

stratégiák érinthetik a növénytermesztést, az állattenyésztést, és lehetnek 

ezeken túlmutató „egyéb” mezőgazdasági adaptációs lépések is. 

Ezt alapul véve a növénytermesztés alkalmazkodási lehetőségei kö-

zül Jolánkai (2015) kiemeli a vízzel való hatékonyabb gazdálkodást, a jó 

talajhasználatot, így segítve a klímaváltozás okozta veszteségek minima-

lizálását. Az aszály-hatás csökkentése és a termőhely aszálytűrő-képessé-

gének növelése, valamint a termesztett növény alkalmazkodóképességé-

nek mértéke jelentik az alkalmazkodóképesség kulcstényezőit (Jolánkai, 

2015). Mika (2011) a növényvédelem szerepét is fontosnak tartja, mert a 

klímaváltozás következtében hazánkban is megjelennek új növényi kárte-

vők és kórokozók, illetve gyomok. Fontos, hogy olyan módszereket alkal-

mazzanak, amik kevesebb vegyszert juttatnak a talajba, azaz a biológiai 

védekezés elterjesztése jut meghatározó szerephez. 

A klímaváltozás az állattartást, állattenyésztést és az állati termékek 

hazai keresletet kielégítő és exportcélú előállítását is befolyásolja. Az ál-

latállomány hazánkban az elmúlt évtizedek alatt jelentősen csökkent, ami-

nek nemcsak klimatikus, de gazdasági, társadalmi okai is voltak, s a 

mennyiség változása egy jó gabonatermő év esetén újabb kérdéseket vet 

fel a tárolásra, szállításra és értékesítésre vonatkozóan. Feladat Farka-

sinszki (2012) nyomán a takarmány számára megfelelő és elegendő táro-

lókapacitás létrehozása, piacok felkutatása a takarmány állattenyésztés-

ben fel nem használt mennyiségének értékesítésére, a takarmány bioener-

getikai hasznosítása, s végül az állatállomány terhelhetőségének, védeke-

zési esélyeinek javítása, s ennek érdekében az állategészségügyi szervezet 

felkészítése.  

Kérdés, hogy a gyakorlatban megvalósított adaptáció mennyire il-

leszkedik az elmélethez, illetve milyen információkkal rendelkeznek le-

hetőségeikről a gazdálkodók. 
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Alkalmazott kutatási módszerek 

A kvantitatív kutatási módszerek közül kérdőíves felméréssel vizsgáltam 

a Nyugat-magyarországi régió két megyéjében az agrárgazdálkodók ég-

hajlatváltozás-érzékelésével kapcsolatos tapasztalatait, éghajlatváltozás-

hoz való viszonyát és alkalmazkodóképességét. A kérdőíves kutatás min-

tanagyságánál törekedtem a közel azonos mintaszám elérésére, így Győr-

Moson-Sopron megyében 181, Vas megyében 194 gazdálkodót sikerült 

megkérdeznem. A megkérdezett agrárgazdálkodók kiválasztása véletlen-

szerű mintavételi eljárással történt, elsősorban a gazdálkodó fő tevékeny-

sége, a gazdálkodásba bevont terület nagysága alapján. A kérdőíves kuta-

tásra 2015 végén és 2016-ban került sor, elsősorban személyes megkere-

sés formájában, de folyamatos internetes terjesztés mellett is, ez utóbbi 

azonban nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket.  

A kutatás célja nem elsősorban a földterület kihasználásának vizsgá-

lata volt, hanem az, hogy a gazdálkodók egyéni jellemzőik, gazdálkodá-

suk, valamint az éghajlatváltozással kapcsolatos információik függvényé-

ben kimutassam azt, hogy mennyire tájékozottak az éghajlatváltozásról, 

mennyire érzik kiszolgáltatottnak magukat, hogyan cselekszenek, vagy 

vannak-e cselekvésre vonatkozó elképzeléseik az éghajlatváltozás negatív 

hatásainak mérséklését illetően.  

A kérdőíves kutatás során gyűjtött adatokat az SPSS for Windows 

22.0 Evalution matematikai–statisztikai program segítségével, valamint 

egy- és többváltozós statisztikai elemzésekkel dolgoztam fel. Az igazoltan 

meglévő szignifikáns kapcsolat szorosságát a Cramer V mutató számítá-

sával mutattam ki, Sajtos-Mitev (2013) alapján elemezve a kapott értéke-

ket (ha V=0: nincs kapcsolat, ha V=1: determinisztikus kapcsolat). 

Kutatási eredmények  

A minta általános jellemzői  

A válaszadók nem szerinti megoszlása hasonlóan alakult a két megyében. 

A férfiak aránya 74% körüli, ami Győr-Moson-Sopron megyében 135 fér-

fit és 46 nőt jelent, míg Vas megyében 143 férfi és 51 nő volt a megkér-

dezettek között, míg az életkor vonatkozásában mindkét megye esetén a 

40-60 év közöttiek aránya volt a domináns (60% körüli). A legfiatalabb 

megkérdezett Győr-Moson–Sopron megyében 25 éves, a legidősebb 79 
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éves volt, míg Vas megyében 21 és 84 évesek. A lakóhely nagyságtípusát 

tekintve domináns az 501-2000 fő lakosságú települések aránya, a válasz-

adók 35, illetve 42%-a származik ilyen nagyságú településről, illetve 

Győr-Moson-Sopron megye esetében szintén kiugró a 2001-5000 fő la-

kosságú települések közel egyharmados aránya. A megkérdezettek körül-

belül 41%-a a szakközépiskolát, 29%-a a szakmunkásképzőt, 24%-a az 

egyetemet, míg 6%-a az általános iskolát jelölte meg mint legmagasabb 

iskolai végzettséget. 

A gazdálkodás helye Győr-Moson-Sopron megye esetében a 181 vá-

laszadóból 162, azaz 90% esetén a lakóhely és környéke, míg a többiek a 

lakóhelyük 40 km-es körzetén belül gazdálkodnak. Vas megyében a teljes 

egyezés aránya 194 válaszadóból 157, azaz 81%, de a többi esetben is 

vagy 30 km-es körzetben, vagy a megyén belül marad az általuk művelt 

terület. Elmondható tehát, hogy a megkérdezettek gazdálkodási tevékeny-

sége lakóhelyhez kötött. A gazdálkodásra használt földterületek nagysá-

gainak alakulását tekintve kiemelhető, hogy az egy hektár alatti kategóri-

ában mindkét megyében a kertek, szőlők és gyümölcsösök, illetve az er-

dők jelentősek; egy és öt hektár között a szántók, legelők, gyümölcsösök 

és erdők dominánsok, míg az ennél nagyobb területeket jellemzően szán-

tók, legelők és erdők uralják. Ötven hektár felett szinte csak szántóval ta-

lálkozhattunk. 

A gazdálkodás fő tevékenységeként szintén több válasz megjelölé-

sére nyílt lehetőség, s ezeknél a válaszoknál kiugró a növénytermesztést 

jelölők aránya. Az is látható, hogy az állattenyésztéssel foglalkozók 

többsége a növénytermesztést is megjelölte gazdálkodási tevékenység-

ként. A pontos megoszlást a 3. ábra mutatja, összehasonlítva a vizsgált 

két megyét. 

A 3. ábrán látható, hogy mindkét megyében a növénytermesztés ága-

zata a kiemelkedő, 74 és 69% körüli, amit 38 és 26%-kal az állattenyész-

tés, s ehhez képest körülbelül fele arányban a kertészet, a szőlőtermesztés, 

a gyümölcstermesztés és főként Vas megyében jellemzően az erdőgazdál-

kodás követ. Méhészeteket és egy halgazdaságot is sikerült bevonni a fel-

mérésbe. 

A gazdálkodás fő célja az esetek többségében egyidejűleg az önellá-

tás és az eladás, ami a válaszadók több, mint 50%-ánál jelenik meg, de 28 

illetőleg 36% azoknak az aránya is, akik szinte kizárólag csak áruterme-

lést folytatnak. 
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3. ábra: A válaszadók száma a gazdálkodás fő tevékenysége alapján 

Forrás: saját szerkesztés 

Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodást befolyásoló tényezők a 

vizsgált megyékben 

A kérdőíves kutatás során kapott válaszok Cramer V mutatóval történő 

vizsgálata rámutatott az adaptációt befolyásoló legfontosabb tényezőkre. 

A vizsgálat alapján az alkalmazkodást a gazdálkodók saját eszközzel 

való ellátottsága, az éghajlatváltozással kapcsolatos információik szárma-

zási helye, az éghajlatváltozás érzékelése és tapasztalt hatásai, valamint a 

saját alkalmazkodóképesség megítélése határozza meg alapvetően. 

A saját eszközzel végzett agrotechnikai tevékenység meghatározó 

szerepe jelentős mindkét megyében. Győr-Moson-Sopron megyében a 

tervezett adaptációval V=0,508-as, azaz közepesen erős a kapcsolata. A 

talajművelést ellátni tudó gazdálkodók általában a szárazságtűrő növény-

fajták termesztésében látják a változásokhoz való alkalmazkodás lehető-

séget. Azon mezőgazdasági termelők, akik egyáltalán nem rendelkeznek 

saját eszközzel a tevékenységeik ellátásához, azok fajta- és technológia-

váltást, illetve azon gazdálkodók, akik egyszerre több tevékenységet is el 

tudnak látni, azok az öntözési rendszer kialakítását és a tevékenységeik 

diverzifikálását tervezik a klímaváltozásra válaszul. 
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Az éghajlatváltozásról szerzett információk származási helye szignifi-

kánsan összefügg Győr-Moson-Sopron megyében a megvalósított 

(V=0,681) és a tervezett adaptációval (V=0,67), míg Vas megyében a meg-

valósított adaptációval (V=0,674). Általánosan jellemző a két megyére, hogy 

90% a televízióból és rádióból informálódók aránya, de 50% a napi és heti-

lapokból tájékozódóké. Az internet 44, a folyóiratok és tudományos publiká-

ciók 29, a kamarai rendezvények 26, a barátok és család 21, a kormányzati 

hírek 10, míg az iskolák 9%-kal kerültek be az információforrások közé. 

Az elemzésből kiderült, hogy a gazdálkodók 96%-a érzékeli az ég-

hajlatváltozást, s a válaszok alapján egy részük bár érzékeli, de hatását 

csak a jövőben tartja olyan szintűnek, hogy amiatt változtatásokat kelljen 

eszközölni a gazdálkodásában. 

A legtöbben az összemosódó évszakok jelenségét, az aszályos idő-

szakok és hőhullámok gyakoriságának növekedését, az évi középhőmér-

séklet emelkedését figyelték meg, illetve Vas megyében külön kiemelték 

a kártevők nagyobb arányú elszaporodását.  

Az összemosódó évszakok esetén főként a tavasz eltűnése és az enyhe 

telek jelentik a problemát, ezt a jelenséget összesen a két megyében a vá-

laszt adók 82%-a érzékelte. Közel azonos volt azoknak az aránya, akik az 

aszályos időszakok gyakoriságának növekedését (74%), a hőhullámok 

gyakoriságának növekedését (72%), az évi középhőmérséklet növekedé-

sét (71%), a kártevők nagyobb arányú elszaporodását (71%) és a hótaka-

róval fedett napok számának csökkenését (70%) találták a legjelentősebb 

változásoknak. Olyan jelenségek ezek, melyekhez a mezőgazdaságnak a 

megfelelő termelés fenntartása érdekében alkalmazkodnia kell. Általában 

ezek és a változások érzékelése magas átfedést mutat. 

Szintén magas mindkét megyében az új kártevők megjelenése (63%), 

a jégkáresemények gyakorisága növekedésének (63%), a növényi beteg-

ségek gyakorisága növekedésének (58%), a szélviharos napok száma 

emelkedésének (58%), a szélsőségesen sok csapadékkal járó napok szá-

mának növekedése (55%) és ezzel egyidejűleg az évi csapadékmennyiség 

csökkenésének (48%) tapasztalása. Ez utóbbi adat arra enged következ-

tetni, hogy bár vannak nagy mennyiségű csapadékkal járó napok, idősza-

kok, s lehet, hogy az évi csapadékmennyiség nem is csökken jelentősen, 

annak egyenlőtlen eloszlása azonban nem segíti a mezőgazdasági terme-

lést, s előrevetíti a víztározók kiépítésének szükségességét. A többség a 

gazdálkodási eredmény romlásával kísért jelenségnek tekinti az éghajlat-

változást, ami a válaszadók átlagosan 57%-át érinti. Jelentős romlást 18%-

uk tapasztalt, míg közel hasonló arányban 17% nyilatkozott úgy, hogy az 
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éghajlatváltozás nem befolyásolta a gazdálkodásuk eredményességét. Ja-

vulásról egy-egy fő számolt be mindkét vizsgált megyében.  

Az éghajlatváltozás tapasztalt hatásainak Győr-Moson-Sopron megy-

ében rendkívül erős a sztochasztikus kapcsolata az alkalmazkodóképesség 

megítélésével (V=0,901), valamint a tervezett adaptációval (V=0,916). 

Vas megyében az alkalmazkodóképesség megítélésével (V=0,908) kap-

csolatban figyelhető meg rendkívül erős korreláció. 

A saját és gazdálkodásuk éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodóké-

pességének megítélése kapcsán fontos, hogy mennyire érzik kiszolgálta-

tottnak magukat a gazdálkodók.  

Bár a 4. ábra alapján a kiszolgáltatottak aránya a legmagasabb (60% 

körüli), kiemelkedően Győr-Moson-Sopron megyében, a korábbi kutatá-

sokhoz képest jelentős azoknak a száma (arányaiban 23%) is, akik tudják 

mit kell tenni a sikeres alkalmazkodáshoz. Az alkalmazkodás ez esetben 

sem egyértelmű, befolyásolja azt a ráfordítható pénzösszeg nagysága. Tel-

jesen kiszolgáltatottnak érzi magát és nem tudja mit kell tenni a megkérde-

zettek 17%-a, míg 7, illetve 12% azoknak az aránya, akik úgy nyilatkoztak, 

hogy hátráltató tényezők nélkül képesek uralni a változásokat és alkalmaz-

kodni azokhoz. A megkérdezettek 4%-a nem adott választ erre a kérdésre. 

 

4. ábra: Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodóképesség 

megítélése a megyénkénti összes válasz százalékában 

Forrás: saját szerkesztés 
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A tájékozódás, probléma iránti érdeklődés tekintetében a következő 

kérdéskör célja annak felderítése volt, hogy a gazdálkodókat ahhoz ké-

pest, hogy 96% tapasztalja az éghajlatváltozást, 75% érzi a jelenben is 

hatását és szintén 75%-nál a gazdálkodás eredményességének romlásával 

járt, vajon tájékozódnak-e az alkalmazkodási lehetőségekről és ha igen, 

honnan?  

 

5. ábra: Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás kérdésének 

megítélése a válasz-adók megyénkénti számának százalékában 

Forrás: saját szerkesztés 

Az 5. ábra alapján, a korábban is viszonylagos érdektelenséget mu-

tató gazdálkodók, azaz közel 3% az, akiket nem foglalkoztat a probléma. 

Győr-Moson-Sopron megyében a válaszadók 9%-a, míg Vas megyében 

15%-a az a réteg, akik már változtattak is a gazdálkodás menetén. A tájé-

kozódás forrásai közül kiemelkedő a médián keresztüli tájékozódás 43, 

illetőleg 38%-ban, illetve a kollégákkal történő megvitatás 35-31%-ban 

jelent meg. Kevesebben vannak, akik a szakmai rendezvényeken is részt 

vesznek (15-19%), de ahhoz elég jelentős ez az arány is, hogy azok fon-

tossága vitathatatlan legyen, s a tanulmányokat is viszonylag magas 

arányban 13, illetve 14%-ban olvassák. Kutatásokat a megkérdezettek kö-

zül senki sem rendelt a témában. A 29%, illetve 30%-át a megkérdezet-

teknek ugyan foglalkoztatja a probléma, de nem volt lehetőségük részle-

tesebben tájékozódni.  
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Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás kérdése a már megtett 

adaptációs lépésekkel közepes összefüggést mutat, Győr-Moson-Sopron 

megyében (V=0,522) és Vas megyében (V=0,546) is, valamint Vas me-

gyében a tervezett adaptációs lépésekkel is közepes (V=0,481) erősségű a 

kapcsolat. Mindkét megyére igaz, hogy aki valamilyen módon tájékozó-

dott a lehetőségekről és foglalkoztatja a probléma, az élt az öntözés, illetve 

a fajta- és/vagy technológiaváltás valamely adaptációs lehetőségével.  

A már megtett és a tervezett adaptációs lépések között Győr-Moson-

Sopron (V=0,592) és Vas megyében is közepes (V=0,406) a kapcsolat.  

 Az alkalmazkodási módok csoportosítása 

Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodási lehetőségek a kérdőíves 

megkérdezés során kapott egyéni válaszok összegzése és csoportosítása 

után a következő csoportokra bonthatók. Mivel a már megtett változtatá-

sok és a jövőben tervezett változtatások között nagy az átfedés, így az 

egyes kategóriákba tartozó és említett megoldási lehetőségek egy helyen, 

a következő felsorolásban olvashatók.  

• Az öntözésen az öntözőrendszer kiépítését, vagy a meglévő öntöző-

rendszer fejlesztését, bővítését, esetenként csepegtető öntözés kialakí-

tását említik.  

• A fajtaváltás minden esetben szárazságtűrőbb fajták termesztését je-

lenti, amiről a gazdák a szaklapok segítségével folyamatos tájékozta-

tást kapnak. Összességében mélyebben gyökerező, rezisztens növény-

fajokat választanak, inkább őszi vetésű növények termesztésére helye-

zik a hangsúlyt, csapadékigényes növényeket csak kedvező talajszer-

kezetű és klímájú területeken vetnek, előnyben részesítik a rövid te-

nyészidőt és az okszerű vetésváltást is. 

• A technológiaváltás, technológiafejlesztésbe rövid összegzés után a 

következő válaszok sorolhatók. Először is a talaj nedvességtartalmá-

nak megőrzésére koncentráló, technológiaváltással, fejlesztéssel ösz-

szekapcsolódó válaszok között szerepel a szántás nélküli talajművelés, 

szántás vagy tárcsázás után a talaj azonnali lezárása, gyűrűshengerrel 

vetés és a csökkentett menetszámú talajművelés. „Amit kinyitottunk, 

azonnal le is kell zárni.” – szerepelt válaszként az egyik kérdőívben. 

Említették még a részben forgatás nélküli talajelőkészítést, a nedves-

ségmegőrző talajművelést és azt, hogy a talajművelésnél használatos 

munkagépek a visszatömörítésre koncentráljanak, s így ne hagyják a 

talajt kiszáradni, illetve az aratás után minél hamarabb végezzék el a 

tarlóhántást. Volt, aki a szántás idejének kitolását, s olyan is, aki a gépi 
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földmunkák esőzés után lehetséges azonnali elvégzését javasolta, al-

kalmazza. Az ésszerű növényfedés is a nedvességtartalom megőrzését 

segítheti. 

A technológiafejlesztést hangsúlyozó válaszok esetén általáno-

sabb megfogalmazás ugyan, de ide sorolható a szántóföldi kulti-

vátor alkalmazása, azaz mélyebb forgatás nélküli vagy a félinten-

zív talajművelés. Többen a fóliasátrak felállításával vagy vándor 

fóliarendszer kialakításával, illetve árnyékolással védekeznek az 

éghajlatváltozás hatásai ellen. Kifejezetten a jégkárokra válaszul, 

az elmúlt évek rossz tapasztalatai és jelentős jégkárai után többen 

alkalmaznak jéghálót. 

Az állattartásban a fedett istálló és takarmánytároló építése a cél, 

illetve például a baromfitartásban a légkondicionált istálló kialakí-

tása. 

• Voltak olyan válaszok, melyeket külön-külön nehéz lett volna ele-

mezni és az úgy kapott vizsgálatok következtetések levonására kevésbé 

lettek volna alkalmasak, így ezen megoldásokat foglalja össze az 

„Egyéb” kategória. Ide tartoznak egyrészt olyanok, mint a vetésszer-

kezet módosítása, a korábbi vetés, az eltolt művelési időpontok, a ku-

korica ritkább térállásban történő vetése, vagy a mulcstechnológia al-

kalmazása. A nedvesség megőrzésére talajtakarás és fokozott mulcso-

zás jelenthet megoldást, például búza esetén a szalma szétterítése bá-

lákba gyűjtés helyett. 

A több őszi vetés mellett a tavaszi vetés kihagyása, az őszi lemosó 

permetezés, a kevesebb növényvédőszer használata, a nagyobb 

lombhagyás, a kevesebb csonkázás és a vágóeszközök folyamatos 

fertőtlenítése a szőlő- és gyümölcstermesztésben jellemző. Kulcs-

kérdéssé vált a talajerő-utánpótlás fokozottabb betartása: szerves-

trágyázás előtérbe kerülése, zöldtrágyázás és így a talajélet foko-

zása, kevesebb műtrágya használata mellett vagy nitrogéngyűjtő 

lucerna vetésváltásba való integrálásával. 

A rugalmasság, a „több lábon állás” és a vetésszerkezet sokszínűsége 

a diverzifikáció felé mutató megoldásokként jelentkeztek. 

Aki nem változtatott és nem is tervezi azt, az döntését vagy az anyagi 

feltételek hiányával magyarázza, illetve a méhészetek esetén azzal, hogy 

nem ismert olyan beavatkozást, amit alkalmazhatna (kivéve talán a kap-

tárak szigetelését). 
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A 6. ábra mutatja a már megvalósított változtatások főbb csoportjait. 

Fontos megjegyezni, hogy nyitott kérdés révén a Győr-Moson-Sopron 

megyéből 69, míg Vas megyéből 81 fő válaszolta meg ezt a kérdést. 

Megállapítható, hogy Győr-Moson-Sopron megyében magas azok-

nak az aránya, akik nem alkalmazkodtak (25%), illetve az alkalmazkodás-

ban a fajtaváltás (20%) és a technológiaváltás és/vagy -fejlesztések meg-

valósítása (19%) a domináns, s csak 12% választotta kizárólagosan az ön-

tözést, mint megoldást, illetve 10% az öntözés egyéb alkalmazkodási mó-

dokkal való kombinációját. Így az öntözés a válaszok összesen 22%-ban, 

azaz, ha csak a válaszadókat nézzük, a negyedében szerepelt. 

 

6. ábra: Az éghajlatváltozás érzékelt hatásaihoz való alkalmazkodás 

eddig megvalósított módjai a kérdésre választ adók százalékában, 

megyénként 

Forrás: saját szerkesztés 

Vas megye esetén az öntözés és annak egyéb módokkal kombinált 

változatát a válaszadók 37%-a preferálta, a technológiai fejlesztést 21%, 

a fajtaváltást 16%, a fajta- és technológiaiváltást (-fejlesztést) együtt pedig 

5%. Egyéb módon 11% alkalmazkodott és alacsony a nem alkalmazkodók 

aránya is. 
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A jövőben tervezett változtatások, a már megtett változtatásokhoz ha-

sonló besorolási elveket alkalmazva a 7. ábrán kerültek összegzésre, ki-

egészítve az anyagi okok miatt alkalmazkodást nem tervező és a bizony-

talan, illetve a megoldást a gazdálkodás beszűntetésében látó válaszokkal. 

 

7. ábra: Az éghajlatváltozás hatásaihoz való alkalmazkodás 

érdekében tervezett változtatások a közeljövőben, a kérdésre választ 

adók százalékában, megyénként 

Forrás: saját szerkesztés 

A 7. ábrából látszik, hogy az előző kérdésre adott válaszok arányai 

ennél a kérdésnél is visszaköszönnek. Győr-Moson-Sopron megyében a 

97, Vas megyében 137 válasz érkezett erre a kérdésre. 

A kapott válaszok között Győr-Moson-Sopron megyében ismét do-

mináns a fajta- (919%) és technológiaváltás (-fejlesztés) (18%), de közeli 

az aránya a csak az öntözésben (12%) és az öntözést egyéb módokkal 

kombinálni szándékozó válaszadóké (16%). Bár az öntözést tervezők ará-

nya jelentős, bizakodásra adhat okot, hogy többségük nem az egylábon 

állást választja, és adott esetben rendelkezik másik alternatívával is, ha a 
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vízgazdálkodás az öntözéses művelés visszaszorítását követelné meg. 

Egyéb módokon alkalmazkodik a megyében a válaszadók 13%-a, de szin-

tén magas az anyagi okok miatt alkalmazkodást nem tervezők részaránya 

(12%). 3%-uk bizonytalan, nem tudja, hogyan alkalmazkodjon és van a 

megyében egy olyan megkérdezett gazdálkodó is, aki a gazdálkodás meg-

szűntetését fontolgatja. 

Vas megyében kiemelkedő az öntözés prioritása, önmagában a vá-

laszadók 20%-a jelölte meg, mint jövőbeni alkalmazkodási módot, 

kombinálva pedig a 26%. Szintén jelentős emellett a technológiaváltás 

és -fejlesztés (20%), s nem elhanyagolható a fajtaváltás (7%) mód-

szere, illetve a fajtaváltást technológiaváltással kombinálók aránya sem 

(10%). 7% nem tervez változtatást (főként anyagi okok miatt), 7% vá-

laszt egyéb módokat és szintén 5% bizonytalan, nem tudja hogyan al-

kalmazkodjon. 

A megkérdezettek kb. 7%-a egyáltalán nem alkalmazkodik az éghaj-

latváltozás hatásaihoz. 

Akik alkalmazkodnak, döntően öntözéssel, illetve öntözőrendszer ki-

építéssel, valamint technológiaváltással (-fejlesztéssel) és fajtaváltással 

teszik. A szélsőségesen sok csapadékkal járó napok, valamint a szélviha-

ros napok számának növekedése és a kártevők nagyobb arányú elszapo-

rodása miatt technológia-fejlesztéssel és fajtaváltással alkalmazkodnak, a 

többi esetben az öntözés és az öntözőrendszer kiépítése dominál.  

Egyértelműen megállapítható tehát, hogy a gazdálkodók az öntözést 

tekintik a legjobb alkalmazkodási módnak, az alkalmazkodással kapcso-

latosan bármilyen választ adók közel 35%-a jelölte meg ezt, mint adaptá-

ciós lehetőséget. 

Összefoglalás és következtetések  

Az éghajlatváltozás jelensége mára a gazdálkodók által széles körben ta-

pasztalt, elfogadott jelenséggé vált, amely a gazdálkodásukra gyakorolt 

főként negatív hatások miatt változtatásokra készteti őket. Az adaptáció 

lehetőségét vizsgáltam két magyarországi megyére nézve.  

Összességében az alkalmazkodást ösztönző tényezők között a gazdál-

kodás célja (jellemzően az eladásra termelők) és az éghajlatváltozás érzé-

kelése (érzékelt hatások, gazdálkodás eredményességére gyakorolt hatás), 

míg az alkalmazkodás módját a tevékenységi kör és a rendelkezésre álló 

pénzügyi források határozzák meg elsősorban.  
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A megvalósított és a tervezett adaptációs módok összehasonlítását a 

8. ábra mutatja, aminek elkészítéséhez az alkalmazkodási módokat öt cso-

portba soroltam. 

 

8. ábra: A tervezett adaptáció a megvalósított adaptáció 

függvényében 

Forrás: saját szerkesztés 
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Lényegében a gazdálkodók azokat a változtatásokat tervezik a jövő-

ben is tovább vinni, melyeket már most is alkalmaznak. Aki fajtaváltást 

alkalmaz, az a jövőben is azt tervezi; az egyéb módon vagy rugalmasabb 

gazdálkodással alkalmazkodók a jövőben is ezt részesítik előnyben; az 

esetenként fajtaváltással kombinált technológiaváltással és/vagy -fejlesz-

téssel alkalmazkodók szintén emellett maradnak; és az öntözés bevezeté-

sét megkezdők, vagy alkalmazók, a jövőben is ezt folytatják és fejlesztik. 

Megállapítható továbbá az is, hogy aki nem alkalmazkodik a jelenben, az 

a jövőben sem szándékozik élni az adaptációs lehetőségekkel. 
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