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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



Zöld elvárások a talajokkal kapcsolatban
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Új KAP Stratégiai Terv intézkedései (2023-2027)
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I. 
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ér Alap jövedelem 

támogatás (BISS)

Agro-ökológiai
Alapprogram (AÖP)

Fiatal gazdák támogatása

Kisgazdaságok 
egyszerűsített támogatása

Termeléshez kötött 
támogatások
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II.
 p
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ér Agrár-környezetgazdálkodás 

(AKG)

Ökogazdálkodás

Natura 2000 kompenzáció

Erdészeti intézkedések

Beruházások

Együttműködés

Kockázatkezelés

Fiatal gazdák támogatása

Tudásátadás és információcsereÁgazati programok (méhészet, zöldség-
gyümölcs, szőlő-bor)



Új KAP tervezett zöld felépítménye

 

Nem termelő beruházások, tudásátadás, szaktanácsadás 



Támogatható terület bővítése
• Uniós rendelettervezet ad rá lehetőséget

• Alapfogalomnak nem megfelelő, de értékes területek (HMKÁ előírások, 
AÖP, Natura 2000 előírások, területpihentetés stb.) 

Hazai megközelítés:

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

• Jelenleg támogatott terülten új agro-ökológiai területek létrehozása  



Kiterjesztett alapfeltételek (kondicionalitás)
Jelenlegi kölcsönös megfeleltetés és zöldítés előírásai együtt:

• 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 és az
ökológiai fókuszterületek kijelölése beolvadnak az alapfeltételek közé

Új elemek:
• Foszfátok diffúz szennyezése elleni intézkedések
• Vizes élőhelyek és tőzeglápok védelme
• Fenntartható növényvédőszer-használat

A korábbi 30%-tól eltérően az összes közvetlen támogatás és
területalapú vidékfejlesztési kifizetés előfeltételévé válnak



Agro-ökológiai Alapprogram (AÖP)
„Eco-schemes” = Agro-ökológiai Alapprogram:

• Új, AKG típusú támogatás az I. pillérben

• Tagállami szinten kötelező, de gazdálkodói szinten önkéntes

• Éves, hektáronkénti (vagy állategység alapú), termeléstől elválasztott

• Az alapfeltételeken (kondicionalitás) túlmutató, az éghajlat és a környezet
szempontjából előnyös mezőgazdasági gyakorlatok alkalmazása

• A területalapú alaptámogatást kiegészítő kifizetés formájában vagy a
felmerülő többletköltségek és jövedelem-kiesések ellentételezéseként

• Kiemelt célok a szénmegkötés talajmegőrző gazdálkodással, állandó
gyepekkel, agro-ökológia vetésforgóval, talajtakarással, méhlegelőkkel,
agrár-erdészettel, tápanyag-gazdálkodás erózióvédelem és vizeink
védelmével, állatjólét



II. pilléres (VP típusú) intézkedések
• Környezet- és éghajlatvédelmi és egyéb gazdálkodási kötelezettségvállalások 

• agrár-környezetvédelmi kötelezettségvállalások,

• ökológiai gazdálkodás, 

• erdőkörnyezet-védelem

• genetikai erőforrások megőrzése

• Natura 2000 területek, illetve a Víz Keretirányelvből fakadó követelmények 
kompenzációs támogatása

• Beruházások – versenyképességi és nem termelő beruházások



Köszönöm a megtisztelő figyelmüket!
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