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A KAP Stratégiai Terv tartalma

• SWOT összefoglaló

• Igényfelmérés

• Beavatkozási stratégia

• Beavatkozások (intézkedések)

• Több beavatkozáshoz is kapcsolódó közös 
elemek ismertetése

• Cél- és pénzügyi tervek
(STR rendelet 95 cikk (1) bekezdés a)-e) pontja szerinti 

dokumentumok)

• Nemzeti finanszírozási leírás 
(STR rendelet 95 cikk (2) bekezdés e) pontja szerint) 



Az új KAP céljai

Tagállami feladat az egyszerűsítés 

és a teljesítmény biztosítása.

+ MODERNIZÁCIÓ: 

Szaktanácsadás, innováció, 

digitalizáció.



Az új teljesítési modell lényege

Új teljesítési modell (NDM, ÚTM):

• hangsúlyt a megfelelőségről a teljesítményre helyezi át

• az EU és a tagállamok feladatai között új egyensúlyt
teremt, a szubszidiaritás fokozottabb alkalmazásával

• megszünteti az uniós szintű támogathatósági kritériumokat

• lehetővé teszi, hogy a tagállamok maguk határozzák meg a
sajátos körülményeiknek leginkább megfelelő
támogathatósági feltételeket

Jelentős EGYSZERŰSÍTÉS



Alapvető újdonságok

• A piaci beavatkozások jelentős része integrálódik a stratégiai tervezés keretei

közé.

• Ez azt jelenti, hogy az indikátorrendszerben ezen intézkedések esetében is

kimeneteket és eredményeket kell tervezni, éves bontásban, hét évre előre.

• A tervezésben leírtak megvalósulását pedig nyomon kell követni, az

eltéréseket pedig indokolni kell a pénzügyi következmények elkerülése

érdekében.

• Erősödő környezet- és klímavédelmi elvárások.

Az operatív programokról:

• Az operatív program célkitűzései és a választható tevékenységtípusok köre 

kibővül.

• Az operatív programok 3 – 7 év időtartamra szólhatnak.

• A környezet és klímavédelmi célkitűzések elérését szolgáló tevékenységekre az 

operatív program forrásainak legalább 15%-át kellene fordítani.

A zöldség-gyümölcs ágazati termelői csoportok 

várható szabályozási környezete



• A támogatás mértéke: 

– 4,1% a termelői szervezetek esetében, 

– 4,5% a termelői szervezetek társulása esetén, és 

– 5% a nemzetközi termelői szervezetek és a termelői szervezetek nemzetközi társulása 

esetén.

– Ezen felül további 0,5% támogatás jár, amelyet kutatási, környezet és klímavédelmi, 

promóciós és fogyasztásösztönzési, valamint válság-megelőzési és kezelési 

célkitűzésekre lehet fordítani.

• A termelői szervezetek társulása esetén ezen intézkedéseket tagjai megbízásából 

a társulás hajthatja végre.

• A támogatás aránya 50%-ról 80%-ra nő a kutatási, valamint környezet és

klímavédelmi célkitűzések elérését szolgáló tevékenységek esetében,

amennyiben ezen tevékenységekre fordított források elérik az operatív program

kiadásainak 5%-át.

A zöldség-gyümölcs ágazati termelői csoportok 

várható szabályozási környezete II.



Az új rendszer legfontosabb jellemzői

• Megmaradnak a vissza nem térítendő beruházási támogatási

lehetőségek.

• Megmarad a válságalap (intervenció és magántárolás is ebből).

• A kifizetések szerkezete tehát nem változik jelentősen,

ugyanakkor az igénybevételi és végrehajtási szabályok

várhatóan bonyolultabbá válnak. Az adminisztratív terhek

növekedése elsősorban nem a termelők szintjén jelentkezik

majd.

• Uniós szinten a környezet- és klímavédelmi szempontok

előretörése az Európai Zöld Megállapodás (European Green

Deal) megjelenésével tovább fokozódik.



A stratégiai tervtől a kifizetésig

 

 Az EU meghatározza a célokat, az 

indikátorokat, az alapkövetelményeket 

és a szükséges kormányzati struktúrát 

A Bizottság elfogadja a tagállamok KAP Stratégiai Tervét 

Éves pénzügyi és teljesítési elszámolás (kimeneti 

indikátorok alapján) 

Audit és pénzügyi ellenőrzés (szankciók csak súlyos 

hiányosságok esetén) 

Többéves értékelési és jelentési rendszer 

BIZOTTSÁG 

TAGÁLLAMOK 

A Tagállam meghatározza a 

célokat és a beavatkozásokat 

(KAP Stratégiai Tervben) 

A Tagállam meghatározza a támogathatósági 

feltételeket 

A Tagállam értékeli a kérelmeket 

A Tagállam visszaszedi a jogosulatlan kifizetéseket 

(melyek újraosztásra kerülnek) KEDVEZMÉNYEZETTEK 

Költségvetés 

Hálózatok 

Adatok 

AKIS 



Első lépések

Ágazati 
helyzetfelmérés

SWOT Szükségletfelmérés Beavatkozások



A stratégiai tervezés szervezeti kerete Magyarországon

KAP 
Munkacsoport

I. Pillér 
alMCS

II. Pillér 
alMCS

Zöld 
alMCS

Kockázat-
kezelés 
alMCS

Szektorális
intézkedések 

alMCS

AKIS 
alMCS

Monitoring 
alMCS



Ágazati workshopok (2019)

NAK 
szakosztályok

NAIK AKI 
kutatók

Munka-
csoportok, 
almunka-
csoportok
szakértői

Egyetemek, 
kutatók

Ágazati 
szereplők



Ágazati helyzetfelmérés

NAIK AKI 
Elemzés 

(tények,adatok, 
statisztikák)

NAK

Workshop

jegyzőkönyv

Ágazati 
szereplők

Állásfoglalás

AM TPF 
Agrár-

stratégiai 
osztály



Ütemezés

•2019.11Ágazati 
helyzetfelmérés

•2020.02SWOT analízis

•2019.10 -Workshopok

•2020Összevont 
munkacsoport ülések



Hol állunk most?

• SWOT elemzések folyamatosan készülnek

• Szükséglet felmérés

• Szükségletek rangsorolása

• Egyeztetések a Bizottsággal

• Szemináriumok, műhelymunka Brüsszelben

• MFF tárgyalások

• Stratégiai terv első változata 2021 elején

• 2021: átmeneti év



Köszönöm a figyelmet!


