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Mezőgazdaság 2022-es 
helyzete- kihívások

➢ Energiaár robbanás (elektromos áram, gáz,  
üzemanyag)

➢ Inputár robbanás (pl. műtrágyák, takarmányok, 
növényvédő szerek)

➢ Műtrágya elérhetősége

➢ Történelmi léptékű aszály (2022. augusztus közepén 
az ország területének 81 százalékán, 4,1 millió 
hektáron súlyos, vagy nagyfokú aszály) 

Forrás: AM



Mezőgazdaság 2022-es helyzete-
termelés és értékesítés

➢ A magas inputárak, a tömegtakarmány hiány és a 
madárinfluenza hatására csökken az állattenyésztés 
teljesítménye

➢ A vágóhidak sertés (-8%), szarvasmarha (-9%), és a baromfi
(-13%) vágása és a tejfelvásárlás (-2,7%) is elmaradt az egy évvel 
ezelőttitől 2022. január-szeptemberben

➢ Aszály hatására a szántóföldi növénytermesztés 
terméseredményei jelentősen csökkentek 2022-ben (búza -21%, 
árpa -10%, repce -38%, napraforgó -36%, kukorica -63%, szója -
19%)

Forrás: AM



Területalapú támogatás 2022-2023

Jogcím 

megnevezése

2022-es becsült 

fajlagos támogatás, 

euró

Jogcím megnevezése

2023-as becsült 

fajlagos támogatás, 

euró

Alaptámogatás 

(SAPS)
142

A fenntarthatóságot elősegítő, 

alapszintű jövedelemtámogatás
147

Zöldítés 79 Agrárökológiai program 81 (61 – 105)

Fentiek együtt 221 Fentiek együtt 228

Fiatal gazdák 

támogatása
68 Fiatal gazdák támogatása 157

1200ha alatt újraosztott támogatás 

10ha-ig
80

1200ha alatt újraosztott támogatás 

10ha-150ha
40

Forrás: NAK



Agrár-ökológiai Program 
• Önkéntes vállaláson alapul.

• Fix összegű, hektáralapú környezeti vállalásokat 
ösztönző támogatás.

• A mezőgazdasági üzem teljes területére elszámolható
támogatás a vállalt feltételek teljesítése esetén.

• A kötelezettségvállalás időtartama: 1 év. 

• A mezőgazdasági üzemen belül minden tényleges 
hasznosítási módra (szántó, gyep, ültetvény) 
vonatkozóan legalább 2 pont értékű előírást szükséges 
választani.

• A Gazdálkodási Napló vezetése és elektronikus 
beküldése ennél a támogatásnál is szükséges.

Forrás: NAK



Forrás: NAK

A szántóterületek legalább 50 %-án mikrobiológiai 
készítmények alkalmazása vetés előtt, illetve 
vetéssel egy menetben kijuttatva és a talajba 
dolgozva, illetve szármaradványokra kijuttatva, 
majd azokat a talajba keverve.

AÖP választható jó gyakorlatok







Köszönöm a megtisztelő figyelmet! 


