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I. A támogatások aktuális kérdései - 2022



Területalapú támogatás - 2022. évi kérelmek*
• Összes területalapú támogatást igénylő: 157 787 termelő

• Igényelt alaptámogatás (SAPS) jogosult területe: 4,95 millió hektár

Egyes jogcímek értéke

Jogcím megnevezése euró/hektár
forint/hektár (395** 

Ft/euró árfolyam)

Alaptámogatás (SAPS) 142,26 56 193

Zöldítés 79,18 31 276

Alaptámogatás+zöldítés 221,44 87 469

Fiatal gazdák támogatása 67,9 26 821

* Megjegyzés: előzetes adatok, MÁK 2022, ** Előzetes becsült árfolyam 



Termeléshez kötött támogatások értékei - 1.  
(2022. évi kérelmek tükrében*)

Megnevezés 

Kérelemszám Igényelt terület Fajlagos támogatás

darab ha forint, 395** Ft/EUR

Cukorrépa 364 9 567 320 486

Rizs 53 2 324 329 828

Ipari zöldség 3 188 50 995 86 260

Zöldség 5 172 21 791 88 914

Ipari olajnövény 370 4 628 117 083
*A kérelmezett adatok alapján készült modellszámítás során becsült érték. A Kincstár ellenőrzése alapján az összegek változhatnak.

** Előzetes becsült árfolyam.



Termeléshez kötött támogatások értékei - 2.  
(2022. évi kérelmek tükrében*)

Megnevezés 
Kérelemszám Igényelt terület Fajlagos támogatás

darab ha forint, 395** Ft/EUR

Gyümölcs extenzív 9 790 35 770 104 745

Gyümölcs intenzív 3 698 18 690 137 880

Szemes fehérje 3 431 73 735 69 947

Szálas fehérje 17 928 194 874 26 466
*A kérelmezett adatok alapján készült modellszámítás során becsült érték. A Kincstár ellenőrzése alapján az összegek változhatnak.

** Előzetes becsült árfolyam.



Termeléshez kötött támogatások értékei – 3.
(2022. évi kérelmek tükrében*)

Megnevezés 

Kérelemszám Igényelt egyed Fajlagos támogatás

darab darab forint, 395** Ft/EUR

Anyajuh 7 235 750 447 11 235

Anyatehén 8 120 236 498 56 718

Hízottbika 4 912 91 617 18 824

Tejhasznú tehén 3 325 210 022 125 912

* A kérelmezett adatok alapján készült modellszámítás során becsült érték. A Kincstár ellenőrzése alapján az összegek változhatnak. 

** Előzetes becsült árfolyam 



Szójatermesztők számára is elérhető, 2021-ben meghirdetett, már 
lezárult felhívások a Vidékfejlesztési Programban

• VP2-4.1.7-21 - Terménytárolók, szárítók és tisztítók fejlesztésének támogatása

• 625 termelő részesült 144,64 Mrd Ft támogatásban

• VP2-4.1.8-21 Mezőgazdaság digitális átállásához kapcsolódó precíziós

fejlesztések

• a 100 Mrd Ft keretösszeget túligényelve, 212,39 Mrd Ft támogatási igény

• 2 618 termelő részesült 193,06 Mrd Ft támogatásban

• kb. 640 db precíziós munkavégzésre alkalmas erőgép

• 208 db kombájn

• 31 db egyéb betakarítógép

• kb. 920 db munkagép
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Nyitott, szójatermesztés vonatkozásában is releváns 
VP felhívások 

• VP2.-4.1.4-16 A mezőgazdasági vízgazdálkodási ágazat fejlesztése

• meliorált utak, tározóterek, új vízkivételei művek, új öntözőgépek és csővezetékek telepítése, elavult
öntözőrendszerek cseréje

• mezőgazdasági termelők pályázhatnak max. 3. Mrd Ft támogatásra alapesetben 50% intenzitás mellett
(öntözési közösség: 70%)

• 765 db támogatott kérelem, 50 Mrd Ft megítélt támogatás

• VP5-16.5.2-21 Az öntözési közösségek együttműködésének támogatása

• Felhasználás a gazdák közös együttműködésével

• Öntözési infrastruktúrát együttesen üzemeltetik vagy hozzák létre

• Gazdaközösségi beruházások

• A felhívás kedvezményezettei az agrárminiszter által elismert öntözési közösségek

• Max. 250 000 eurónak megfelelő forint, max. az elszámolható költség 90 %-a

• 26 db támogatott kérelem, 1,8 Mrd megítélt támogatás
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II. Az új Közös Agrárpolitika keretei – 2023-2027



Küldetésünk: Az Agrárminisztérium kiszámítható és hatékony közigazgatási eszközökkel ösztönzi a kis- és közepes 

agrár-vállalkozások, valamint az élelmiszeripar tudás- és technológia alapú versenyképességét, garantálva a biztonságos 

élelmiszer előállítást a demográfiailag megújuló és fenntartható erőforrásokkal rendelkező Kárpát-medencében.

Jövőképünk: A gazdálkodás jövedelmező és társadalmilag elismert foglalkozás, vonzó vidéki környezetben, modern 

technológiával, minőségi élelmiszert biztosít a természeti erőforrások fenntartható használatával.

Stratégiai pillérek

Gazdasági fejlődés

I.A

Minőségi élelmiszer

I.B

Megújuló vidék

III.

Zöld jövő

II.

Megújuló vidék, megújuló agrárium program (2021-2030) 

Jövőképünk megvalósulásához szükséges alapfeltételek

Kibővült támogatási rendszer Hatékonyabb intézményrendszer

Jövőképünk megvalósulásához szükséges stratégiai fejlesztési pillérek
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Gazdasági fejlődés

I.A

Minőségi élelmiszer

I.B

Megújuló vidék

III.

Zöld jövő

II.

Megújuló vidék, megújuló agrárium program (2021-2030) 

Jövőképünk megvalósulásához szükséges stratégiai fejlesztési pillérek

365 forint/euró árfolyam
Tervezett 
Beavatkoz

ások

Forrás
2014-2020 

(milliárd forint)

Forrás
2021-2022

(milliárd forint)

Forrás
2023-2027 

(milliárd forint)

Arány 
2023-2027

(%)

Változás 
2014-2020 

(%)

I. pillér 27 2 958 779 2 527 100

I. Gazdasági fejlődés, élelmiszer 26 2 254 595 2 158 85

II. Zöld jövő 1 703 184 369 15

II. Pillér 59 1 512 1 554 2 853 100 292

I. Gazdasági fejlődés, élelmiszer 18 567 1 155 1 455 51 460

II. Zöld jövő 20 689 300 1 032 36 193

III. Megújuló vidék 20 226 84 284 10 163
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Új KAP (2023-2027) erősödő zöld elvárásokkal  

Új KAP célok 9+1
1. Tisztességes bevételek a mezőgazdaságban
2. Ágazat versenyképességének növelése
3. Kiegyensúlyozottabb erőviszonyok az élelmiszerláncban
4. Éghajlatváltozással kapcsolatos intézkedések
5. Természeti erőforrások fenntartható használata
6. Tájak és a biológiai sokféleség megőrzése
7. Generációs megújulás támogatása
8. Vidéki térségek gazdasági élénkítése
9. Élelmiszer-minőség és az egészség védelme
Átfogó célkitűzés: tudásátadás, innováció, digitalizáció

Zöld Megállapodás KAP kapcsolódása
• Farm2Fork stratégia és a Biodiverzitás stratégia



Új KAP Stratégiai Terv beavatkozás típusai (2023-2027)
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- Alap jövedelem támogatás 

(BISS)

- Agro-ökológiai Alapprogram 
(AÖP)

- Fiatal gazdák támogatása

- Kisgazdaságok egyszerűsített 
támogatása

- Termeléshez kötött 
támogatások

- Redisztributív kifizetés V
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é
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r - Agrár-környezetgazdálkodás 
(AKG)

- Ökogazdálkodás

- Natura 2000 kompenzáció

- Erdészeti intézkedések

- Beruházások

- Együttműködés

- Kockázatkezelés

- Fiatal gazdák támogatása

- Tudásátadás és 
információcsere

Ágazati programok (méhészet, 
zöldség-gyümölcs, szőlő-bor)



FONTOS: AZ ELŐADÁSBAN BEMUTATOTT 
BEAVATKOZÁSOK ÉS SZABÁLYOK A BENYÚJTOTT 

TERVET TÜKRÖZIK.
A MAJDANI JÓVÁHAGYOTT TERV ETTŐL 

ELTÉRHET.



ÚJ KAP ST I. pillér – jövedelempótlás okosan
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Aktív gazda vizsgálat

• Cél: hogy kiszűrjék azokat, akik a minimális szintű mezőgazdasági tevékenységet sem 
végeznek.

• Aktív gazdának tekinthető:
• a természetes személyek;
• a legalább 10 hektár mezőgazdasági területtel rendelkező jogi személyek;
• a 10 hektárnál alacsonyabb mezőgazdasági területtel rendelkező jogi személyek, 

ha az élelmiszerlánc-felügyeleti információs rendszerben (FELIR), mint 
mezőgazdasági tevékenységet végző szervezet nyilvántartásba vették;

• négy speciális működési forma: egyházak, önkormányzatok, oktatási intézmények 
és a mezőgazdasághoz köthető non-profit szervezetek („pozitív lista”). 

• Ha egy jogi személy a fenti lépések után sem tekinthető aktív mezőgazdasági 
termelőnek, bizonyíthatja mezőgazdasági tevékenységét, ha igazolja, hogy az előző 
évi mezőgazdasági árbevétele meghaladja az előző évi éves nettó minimál bér felét.

• A korábban alkalmazott negatív lista megszűnik.
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2022 2023

SAPS Alaptámogatás

Zöldítés Agro-ökológiai alapprogram (AÖP) (önkéntes)

Fiatal gazda támogatás Fiatal gazda támogatás

Termeléshez kötött támogatás Termeléshez kötött támogatás

VAGY Kistermelői támogatás Kistermelői támogatás

Redisztributív támogatás

Átmeneti nemzeti támogatás 
(nemzeti forrásból finanszírozott)

Átmeneti nemzeti támogatás
(nemzeti forrásból finanszírozott)

KAP I. pillér közvetlen támogatások változása TERV



Területalapú alaptámogatás 1.

• A fenntarthatóságot elősegítő alap jövedelemtámogatás (BISS) a

jelenlegi SAPS és zöldítés támogatás helyébe lép.

• Cél: a mezőgazdasági üzemek számára kiszámítható, alapszintű

hektáronkénti jövedelemtámogatás biztosítása.

• Mivel a területalapú alaptámogatás (BISS) maradék elven

számolódik (mint a jelenlegi SAPS), ezért a többi közvetlen

támogatási intézkedés a BISS lehetséges keretösszegét és

hektáronkénti fajlagos mértékét befolyásolja.
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Területalapú alaptámogatás 2.

• Jogosultsági feltétel:

• aktív mezőgazdasági termelő (természetes és jogi személy) státusz;

• adott évben az egységes kérelem keretében kérelmet nyújt be;

• legalább 1 hektár támogatható területtel rendelkezik;

• meg kell felelni a kondicionalitás feltételeinek és

• az igényléssel érintett földterület vonatkozásában jogszerű

földhasználónak minősül.

• A támogatás várható fajlagos értéke (a jogosult területek

nagyságától függően) 147 euró/hektár körül alakulhat.
23
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Agro-ökológiai Program (AÖP) 1.
• Cél a jelenlegi zöldítéshez hasonló, minden gazdálkodó számára elérhető 

támogatás.
Feltételek

• Új, AKG típusú támogatás az I. pillérben, tagállami szinten kötelező, de gazdálkodói szinten
önkéntes.

• Éves, hektáronkénti termeléstől elválasztott kifizetés.
• A minimum-követelményeken túlmutató, az éghajlat és a környezet szempontjából előnyös

mezőgazdasági gyakorlatok alkalmazása.
• A támogatás a feltételek és a választott jó gyakorlatok betartása esetén a mezőgazdasági

üzem teljes területére jár hektár alapon.
• Az egyes jó gyakorlatok különböző pontértéket kapnak (1 v. 2)
• A mezőgazdasági üzemen belül minden tényleges hasznosítási módra (szántó, gyep, ültetvény) 

vonatkozóan legalább 2 pont értékű előírást kell választani.
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Agro-ökológiai Program (AÖP) 2.
Feltételek

• Küszöbértékek: szántó, gyep 5 ha felett; ültetvény 1 ha felett

• 10 ha alatt kizárólag a domináns használatra kell előírást választani.

• Gazdálkodási Napló elektronikus vezetése

Jó gyakorlatok kiemelt célterületei

• Talajvédelem – talajtakarás, terménydiverzifikáció, talajmegőrző gazdálkodás, 
szervesanyag pótlás 

• Biodiverzitás védelme – beporzók védelme, nem termelő területek fenntartása, 
táblaméret korlátozása, állandó gyepek fenntartása üzemi/parcella szinten

A tagállami éves közvetlen támogatási keret 15%-át (202 M €) fordítjuk erre a 
jogcímre. Ha 2,5 millió hektárral vesznek részt a termelők, akkor az AŐP hektáromként 
plusz 80 euró támogatást jelethet.
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A fenntarthatóságot elősegítő, átcsoportosítással 
nyújtható kiegészítő jövedelemtámogatás 
(redisztributív támogatás, CRISS) 1.

• Cél: a közvetlen támogatások igazságosabb eloszlása, a kis- és közepes 
gazdaságok számára történő átcsoportosítása, az üzemek első hektárjainak 
emelt szintű támogatása. 

• Megszűnik a jelenlegi részleges (degresszió) és a teljes (capping) támogatás 
elvonás és a kistermelői támogatási rendszer.

• Kedvezményezettek köre: 
• azon gazdálkodók (természetes és jogi személyek), akik alaptámogatásra jogosult 

területtel rendelkeznek 

• azon gazdálkodók, ahol az alaptámogatásra jogosult terület az adott kérelmezési év 
tekintetében nem haladja meg az 1 200 hektárt. 
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A fenntarthatóságot elősegítő, átcsoportosítással 
nyújtható kiegészítő jövedelemtámogatás 
(redisztributív támogatás, CRISS) 2.

• A támogatás tervezett mértéke: 
• első sáv: Az első hektárokra, 10 hektárig 80 euró/hektár,
• második sáv: 10-150 hektárig pedig 40 euró/hektár.

A sávokon belüli évenkénti fajlagos értékek, az adott évi üzemszerkezet 
függvényében módosulhatnak.

Példa: Egy 160 hektár alaptámogatásra jogosult területtel rendelkező gazdaság a 
következő megosztásban lehet jogosult a redisztributív kifizetésre: 

1. sáv (10*80 euró) + 
2. sáv (140*40 euró) = 6 400 euró. 

(A 150 hektárt meghaladó területre nem jár már redisztributív kifizetés.)
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Fiatal gazda területalapú támogatás 

• Cél: a generációváltás előmozdítása 
• Feltételek:

• az első kérelem benyújtásakor 40 évnél nem idősebb gazdálkodó 
(természetes vagy jogi személy), 

• az első EK benyújtást követő 5 évig kaphatja, 
• minimális képzettségi előírást vagy 2 év releváns munkatapasztalatot kell 

igazolni,
• a területi korlát 300 hektár.

• A támogatás várható fajlagos értéke 157 euró/hektár körül alakulhat
• Aki jelenleg részesül ilyen támogatásban és még nem telt le az öt éves 

részvételi időszak, valamint ha megfelel a kibővített feltételeknek. akkor 
2023-tól az új rendszerben is részt vehet.
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Termeléshez kötött támogatás – 1.

Termeléstől függő jövedelemtámogatás (CIS)
• A támogatott ágazatok (13) köre nem változik.
• A jogosultsági feltételek egyes esetekben némileg 

változnak.
• Az ágazati forrásfelosztás is csak kis mértékben módosul.
• A feltételrendszer 2023-tól összhangban kell legyen a víz 

keretirányelvvel.
• Max. kiadási arány: 13+2%.
• Tervezett éves keretösszeg: ~202 millió EUR.
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Termeléshez kötött támogatás – 2.

Főbb változások:
• Ahol eddig nem volt, most ott is előírás a minősített szaporítóanyag 

használata.
• Az étkezési burgonya termeléshez kötött támogathatósága megszűnik.
• Az ipari zöldségnövények között csak a csemegekukorica és a zöldborsó félék 

maradnak, a többi kultúra a zöldségnövények közé kerül át.
• Az intenzív gyümölcsösök és a szemes fehérjenövények javára forrás növelésre 

kerül sor. 
• A hízott bika jogcím esetében központi lajstromszámmal ellátott tenyészbika 

használata lesz az előírás.
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Termeléshez kötött támogatás 3.

31

Jogcím
Keretterv – 2022

(millió EUR)
Új keretterv – 2023-tól 

(millió EUR)
Változás, (millió EUR)

Cukorrépa 7,762 7,915 0,153

Rizs 1,941 1,979 0,038

Ipari zöldség 11,136 15,620 4,484

Zöldség 4,905 6,455 1,550

Ipari olajnövény 1,372 0,740 -0,632

Gyümölcs extenzív 9,485 6,063 -3,422

Gyümölcs intenzív 6,524 6,653 0,129

Szálas fehérje 13,057 10,985 -2,072

Szemes fehérje 13,057 15,962 2,905

Anyajuh 21,346 21,767 0,421

Anyatehén 33,959 34,631 0,672

Hízottbika 4,366 5,061 0,695

Tejhasznú tehén 66,947 68,274 1,327

ÖSSZESEN 200,000 202,000 2,000
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Termeléshez kötött támogatások (CIS)
Becsült fajlagos érték ha vagy egyed

Euró Forint*
Cukorrépa termesztés 653 257 978
Rizstermesztés 728 287 734
Zöldségnövény termesztés 241 95 286
Ipari zöldségnövény termesztés 326 128 592
Ipari olajnövény termesztés 110 43 288
Extenzív gyümölcstermesztés 159 62 999
Intenzív gyümölcstermesztés 373 147 525
Anyajuhtartás 28 11 226
Anyatehéntartás 140 55 280
Hízott bika 54 21 468
Tejhasznú tehéntartás 317 125 211
Szemes fehérjetakarmány-növény termesztés 233 91 984
Szálas fehérjetakarmány-növény termesztés 64 25 347

395 HUF/EUR árfolyamon

Termeléshez kötött támogatás 4. TERV



Átmeneti nemzeti támogatás
• A támogatott ágazatok köre, illetve a jogosultsági feltételek nem 

változhatnak. 

• A fokozatos kivezetés tovább folytatódik, évi 5 százalékponttal. 

• A referencia időszak frissítésre kerül a tej, a hízottbika, az extenzifikációs és 
a dohány támogatás esetében. Az új referencia év 2018. Az anyatehén 
támogatás esetében pedig a 2018-as állatlétszámig fizethető majd 
támogatás, szemben az eddigi 117 ezer egyeddel.

• Ez gyakorlatilag a jelenlegi bázisjogosultságok megszűntetését jelenti. Új 
jogosultságok kiosztása a 2018. évi termeléshez kötött támogatásban 
részesülő állatlétszám, illetve a dohánytermő terület alapján történik. 

• A fajlagos összegek és a tényleges éves borítékok a jövőben is a hazai 
költségvetés függvényében alakulnak.
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II. pillér



Vidékfejlesztési támogatások 2023-tól

2022. 10. 07. 35

• Vidékfejlesztési támogatások esetében a 2021-2027-es időszakban is támogatható 
marad valamennyi a jelenlegi - 2014-2020-as időszakban - is alkalmazott 
intézkedésekből.

• Alapvetően nem változik meg a vidékfejlesztési támogatások struktúrája sem.
• A tagállamoknak 2021-től arra kell törekedniük, hogy a 2014-2020-as időszakhoz 

képest erőteljesebb környezeti és éghajlati célkitűzést teljesítsenek.
• Az EMVA források 5%-át LEADER-re, legalább 35%-át pedig környezetvédelmi 

célkitűzésekre kellene fordítani.
• Az európai uniós források mellet 80%-os mértékű nemzeti forrás kiegészítésre 

kerül sor, ami a VP-ben nemzeti kiegészítő finanszírozás (top-up) keretében 
valósul meg.

• A 2.853 Mrd Ft-ra emelkedő keretösszeg több lehetőséget biztosít valamennyi 
agrárszektorban működő gazdasági szereplőnek.

TERV



• A pénzügyi megalapozottság növelése, a termékpálya szemlélet érvényesítése és a 
tartós ellátási lánc kapcsolattal rendelkező pályázók előnyben részesítése a 
komplex beruházásoknál.

• A termelés költséghatékonyságának, hozzáadott értékének és fenntarthatóságának
növelését célzó beruházások támogatása.

• A jelenlegi 15 millió eurós maximális támogatási összeg megtartását és a 
bázislétszám tartás elengedését tervezzük.

• Kiemelt a termelői együttműködések közös fejlesztéseinek, beruházásainak 
ösztönzése

• A nagy beruházási programok kevés pályázattal történő, koncentrált 
forrásbiztosítással történő kiírása.

• A pályázati feltételek javítása: egyszerűsített elszámolás, ügyintézési idő 
csökkentése, könnyített előlegnyújtás és költségnövekmény elismerésének 
lehetősége. 

36

TERV
Agrár- és élelmiszeripari beruházási támogatásokhoz 
kapcsolódó főbb célok, prioritások



KAP Stratégiai Terv II. pillér végrehajtási elvei –
új pályázati felhívások 2023-tól!

• A vidékfejlesztési támogatások esetében támogatható marad valamennyi a
jelenlegi időszakban alkalmazott intézkedés. Alapvetően nem változik meg a
vidékfejlesztési támogatások struktúrája.

• Általános célok:
• A pénzügyi megalapozottság növelése, a termékpálya szemlélet érvényesítése

és a tartós ellátási lánc kapcsolattal rendelkező pályázók előnyben részesítése
a komplex beruházásoknál.

• A termelés költséghatékonyságának, hozzáadott értékének és
fenntarthatóságának növelését célzó beruházások támogatása.

• Kiemelt szándék a termelői együttműködések közös fejlesztéseinek,
beruházásainak ösztönzése.

• A pályázati feltételek javítása: egyszerűsített elszámolás, ügyintézési idő
csökkentése, könnyített előlegnyújtás és költségnövekmény elismerésének
lehetősége.
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Mezőgazdasági üzemek fejlesztése - beruhzások

• Vidékfejlesztési Program: 2020 óta kb. 145 Mrd Ft telephely-fejlesztési
támogatás került megítélésre a szarvasmarhatartó ágazatnak.

• Versenyképesség, hozzáadott érték fokozása.

• Legalább 10.000 euró standard termelési értékű minimális üzemméret.
(jelenleg 6.000 euró STÉ)

• Az előző évi árbevétel legalább 40%-a mezőgazdasági tevékenységből
származzon. (jelenleg 50%)

• Max. 15 millió EUR/projekt.

• A támogatás intenzitás alapesetben 50%, fiatal mezőgazdasági termelő
+15%, termelői együttműködés +10%

• Új elemek: gazdaságátadás + 15%, ökológiai gazdálkodás +10%

TERV



Közös Agrárpolitika Stratégiai Terv 2023-2027

I-II. pillér zöld intézkedés – amit az őszi munkák 
előtt tudni érdemes
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Új KAP Stratégiai Terv (2023-2027) zöld intézkedések

I-II. pillér: 
Támogatható 

terület 
fogalmának 

bővítése

I-II. pillér: Zöld 
alapfeltételek 

(kondicionalitás)

I. pillér Zöld 
előírások: Agro-

ökológiai 
program (AÖP)

II. pillér Zöld 
növény előírások: 

AKG, ÖKO, 
Natura, NTB 

fenntartása, EKV, 
erdőápolás, 

ágazati 
programok, 

génmegőrzési 
programok

II. pillér Zöld 
beruházások: 

ammónia, 
energia, digitális 

átállás, 
öntözésfejlesztés, 

erdőtelepítés, 
erdészet,  

biomassza, NTB 
kialakítása

II. pillér Zöld állat 
előírások: 
állatjóléti 

intézkedések, 
AMR program, 
génmegőrzési 

programok

AKIS (képzés, szaktanácsadás, innováció), együttműködések, KAP Zöld Támogató Hálózat

TERV



• Uniós rendelettervezet ad rá lehetőséget
• HMKÁ előírások, AÖP, Natura 2000 előírások, területpihentetés, stb. miatt a „régi” 

alapfogalomnak nem megfelelő, de értékes területek
• Hazai megközelítés:

• Jelenleg nem támogatott, de agro-ökológiai szempontból értékes biotópok (vizenyős
területek, fasorok, stb.) bevonása

• Jelenleg támogatott területen új agro-ökológiai területek létrehozása
• Jogszerű földhasználat!
• Segíti az új zöld elvárásoknak való megfelelésben is. 
• A gazdáknak nem lesz érdekük ezeket a területeket szántóvá alakítani, illetve új 

területeken alakulhatnak ki tájképi, nem termelő elemek (vízmegtartás). 
• A felszínborítási adatbázisok alapján, figyelembe véve a tulajdonosi, illetve földhasználati 

jogosultságok heterogenitását is, a várható területnövekedés 100.000 hektár körül 
valószínűsíthető.

Új KAP I-II. pillér: Támogatható terület bővítése TERV



• Meg kell felelni a gazdálkodási követelményeknek (JFGK) és a földterület helyes
mezőgazdasági és környezeti állapotára (HMKÁ) vonatkozó elvárásoknak.

• A zöldítés korábbi elemei közül az állandó gyepterületek fenntartása, a
terménydiverzifikáció és az ökológiai fókuszterületek (EFA) kijelölése beolvadnak
az alapfeltételek közé.

• A zöldítés elemei a korábbi 30%-tól eltérően az összes közvetlen támogatás és
területalapú vidékfejlesztési kifizetés előfeltételévé válnak.

• Új elemek:

• Foszfátok diffúz szennyezése elleni intézkedések

• Vizes élőhelyek és tőzeglápok védelme (leghamarabb 2024-től)

• Fenntartható növényvédőszer-használat

TERVÚj KAP I-II. pillér: Kiterjesztett kondícionalitás 1.



• A 7. HMKÁ-előírás („Vetésforgó a szántóterületeken, kivéve a víz alatt fekvő
növényeket”) a talajpotenciál megőrzése érdekében minimumkövetelményeket
határoz meg a vetésváltásra vonatkozóan.

• A derogáció, azaz átmeneti mentesség a 7. HMKÁ-előírás esetében kivételes
rugalmasságot biztosít a gazdálkodók számára, azzal, hogy a rendelkezésükre álló
szántóterületüket élelmiszer-termelésre használhatják.

• Fontos azonban, hogy ezt az előírást, azaz a szántóföldi vetésváltás szabályait kizárólag a
2023-as évben hagyhatják figyelmen kívül a tagállamok. Ezzel egy időben azt is
rögzítenünk kell, hogy növényegészségügyi és talajvédelmi szempontból a burgonya,
napraforgó, repce, szója, cukorrépa, olajtök és dinnye önmaga utáni termesztését 2023-
ban sem tesszük lehetővé. E növényfajok megkülönböztetett kezelését biológiájuk és
tipikus károsítóik teszik szükségessé.

Új KAP I-II. pillér: Kiterjesztett kondícionalitás 2. 
7. HMKÁ előírásról TERV



• 8. HMKÁ-előírás első követelménye („Nem termelési célú területek vagy tájképi
elemek minimális aránya”) ugyancsak hatással van a szántóterületek termelési célú
használatára.

• Ez az előírás kimondja, hogy a gazdálkodóknak nem termelési célú területeket 
vagy tájképi elemeket kell kijelölniük a szántóterületük egy minimális 
százalékában. Magyarország stratégiai tervében az szerepel, hogy:
o A gazdaságok szintjén a szántóterület legalább 4 %-ának megfelelő nem termelési célú területet vagy 

tájképi elemet kell kijelölni, beleértve a parlagon hagyott földterületeket is, vagy 
o A gazdaságok szintjén a szántóterület legalább 7 %-ának megfelelő, növényvédő szerek használata 

nélkül termesztett ökológiai jelentőségű másodvetés vagy nitrogénmegkötő növényeket is tartalmazó 
területet kell kijelölni, amelynek 3 %-a kötelezően parlagon hagyott földterület vagy nem termelési 
célú tájképi elem kell, hogy legyen. A tagállamoknak az ökológiai jelentőségű másodvetések esetében 
0,3-as súlyozási tényezőt kell alkalmazniuk.

• Az egyetlen, jelenleg ismert korlátozás az, hogy a parlagon hagyott területeket nem lehet 
kukorica és szójabab termesztésére használni.

Új KAP I-II. pillér: Kiterjesztett kondícionalitás 3.
8. HMKÁ előírásról TERV



Gyakorlat Pontérték Környezeti előny

Nyári, őszi betakarítású kultúrák után 
talajtakarás legalább feb. 28-ig.

1 talajok szénmegkötő képessége, védelem az 
erózió káros hatásaitól, talajnedvesség

Emelt szintű terménydiverzifikáció. 1 kevesebb talajzsarolás, bruttó tápanyagmérleg 
javulása, mérsékeltebb peszticidhasználat

Emelt szintű „EFA”, szántóterület 10%-ának 
megfelelő (nem termelő elemek, ökológiai 
jelentőségű másodvetések, N-megkötők).

2 élőhelyek és tájelemek fenntartása, 
szénmegkötés, erózió elleni védelem 

Önkéntes táblaméret-korlátozás: 30 ha. 1 mozaikos tájszerkezet, mezőgazdasági 
élőhelyek javuló biodiverzitása, táji struktúra 
diverzitása 

Méhbarát növényvédelem (szerválasztás). 1 beporzók helyzetének javítása
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Választható gyakorlatok SZÁNTÓN 1.

Új KAP I. pillér: Agro-ökológiai Program (AÖP) 3. TERV
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Gyakorlat Pontérték Környezeti előny

Karbamid műtrágya azonnali bedolgozása, 
illetve folyékony karbamid esetén inhibitor 
alkalmazása a kijuttatás során

1 ammónia-emisszió csökkentése

Talajkondicionáló, növénykondicionáló vagy 
N-megkötő készítmények alkalmazása 
(szántóterület legalább 50%-án)

1 talajok szervesanyag-készletének helyreállítása, 
javuló talajpotenciál és kevesebb ammónia-
emisszió 

Mikrobiológiai készítmények alkalmazása 
(szántóterület legalább 50%-án)

2 talajok szervesanyag-készletének helyreállítása, 
javuló talajpotenciál és talaj-biodiverzitás

Forgatás nélküli művelésmód szűkített 
növényvédőszer használattal

2 talajok szénkészletének megőrzése, 
szántóterületek ÜHG emissziójának csökkentése

Választható gyakorlatok SZÁNTÓN 2.

Új KAP I. pillér: Agro-ökológiai Program (AÖP) 4. TERV



Gyakorlat Pontérték Környezeti előny

Az üzem gyepterületeinek megőrzése tábla 
szinten az előző évi állandó gyepterületekhez 
viszonyítva. 

1 fokozott szénmegkötés a mezőgazdasági 
területeken, biodiverzitás megőrzése

Pásztoroló vagy szakaszos legeltetés a 
gyepterület legalább 50 %-án legeltetési terv 
készítése mellett

2 túllegeltetés elkerülése

A gyepek legalább évi egyszeri kaszálása 1 becserjésedés elkerülése, megfelelő 
fajösszetétel

Kizárólag alternáló kasza használata 2 Ízeltlábúak, kisebb fajok védelme

Bálacsomagolás fóliával tilos 1 Ízeltlábúak, kisebb fajok védelme
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Választható gyakorlatok GYEPEN

ÚJ KAP I. pillér: Agro-ökológiai Program (AÖP) 5. TERV



Gyakorlat Pont Környezeti előny

Mikroöntözési technológiák alkalmazása (ültetvényterület 

legalább 50%-án).

2 vízkészletek fenntartható használata

Méhbarát növényvédelem (szerválasztás) 1 beporzók helyzetének javítása

Engedélyezett biológiai ágensek alkalmazása.
(ültetvényterület legalább 50%-án).

2 növényvédőszerek használat csökkentése a nem 
ökológiai művelés alatt álló ültetvényterületekben is

Talajkondicionáló, növénykondicionáló vagy N-megkötő 
készítmények alkalmazása (ültetvényterület legalább 50%-án)

2 talajok szervesanyag-készletének helyreállítása, javuló 
talajpotenciál és talaj-biodiverzitás, ammónia-emisszió 

Mikrobiológiai készítmények alkalmazása (ültetvényterület 

legalább 50%-án)

1 talajok szervesanyag-készletének helyreállítása, javuló 
talajpotenciál és talaj-biodiverzitás

Ültetvények talajtakarása mulcsozással, egyéves 
sorköztakaró növények termesztésével 

1 talajok szénmegkötő képessége, védelem az erózió 
káros hatásaitól, talajnedvesség

Ültetvények talajtakarása évelő kultúrák fenntartásával, 
gyepesítéssel

2 talajok szénmegkötő képessége, védelem az erózió 
káros hatásaitól, talajnedvesség

Karbamid műtrágya azonnali bedolgozása, illetve 
folyékony karbamid esetén inhibitor alkalmazása

1 ammónia-emisszió csökkentése
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Választható gyakorlatok ÜLTETVÉNYEKBEN

Új KAP I. pillér: Agro-ökológiai Program (AÖP) 6. TERV



Új KAP II. pillér: Környezet- és klímabarát gazdálkodás

• Környezet- és éghajlatvédelmi és egyéb gazdálkodási kötelezettségvállalások 

• agrár-környezetvédelmi kötelezettségvállalások
• ökológiai gazdálkodás 
• mezőgazdasági és erdészeti genetikai erőforrások 

megőrzése
• erdőkörnyezet-védelem

• Natura 2000 területek kompenzációs támogatása – erdő és gyep

• Agro-ökológiai célú nem termelő beruházások és fenntartásuk

• Beruházások – erdőtelepítés, ammónia emisszió csökkentése, telepfejlesztés 

• Állatjóléti intézkedések, génmegőrzés

Átmeneti évekre új 3 éves 
program 2022-től, új kiírás 

2025-ben (5 év)

TERV



Új KAP II. pillér: Földhasználatváltást segítő intézkedések

Agro-ökológiai nem termelő beruházások

• Földhasználat váltást, illetve az élőhelyek helyreállítását elősegítő nem termelő 

beruházások – méhlegelő, gyeptelepítés,  erózióvédelmi sáv, füves mezsgye, 

cserjesáv, ültetvény sorközgyepesítés

• Vízvédelmi célú nem termelő beruházások - vízvisszatartás, vizes élőhelyek 

létrehozása, parti sáv kialakítása, erózióvédelmi létesítmények

• Környezeti vagy klímavédelmi célú agrár-erdészeti rendszerek telepítése -

mezővédő fasor és fásítás, fás legelő

Agro-ökológiai földhasználat-váltást ösztönző program
• Egyes nem termelő beruházások keretében létrehozott élőhelyek fenntartását 

célzó több éves támogatás

Zöld Támogató Hálózat

TERV



Köszönöm a megtisztelő figyelmüket!
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