
Közös Agrárpolitika 
Stratégiai Terv

(2023 – 2027) aktualitásai

Agrárminisztérium



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



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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I. pillér (2023-2027)
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KAP Stratégia Terv I. pillérének intézkedései

365 forint/euró
Beavatkozás 

száma
Arány 

(%)
Forrás 

(milliárd forint)

I. pillér: Gazdasági fejlődés 26 85 2 122

Közvetlen támogatások: Területalapú alaptámogatás (BISS) 1 53 1 321

Közvetlen támogatások: Újraelosztó támogatás (CRISS) 1 13,6 340

Követlen támogatások: Termeléshez kötött támogatás (CIS) 13 14,6 363

Közvetlen támogatások: Fiatalgazda területalapú támogatás (YFS) 1 1,3 34

Ágazati beavatkozások: Zöldség-gyümölcs 1 0,6 15

Ágazati beavatkozások: Méhészet 3 0,3 8

Ágazati beavatkozások: Szőlészet 6 1,6 41

I. pillér: Zöld jövő 1 15 363

Zöldfelépítmény:Agrár-ökológiai Alapprogram (AÖP) 1 15 363

I. pillér beavatkozásai összesen 27 100 2 485
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• Meg kell felelni a gazdálkodási követelményeknek (JFGK – 11 darab) és a helyes
mezőgazdasági és környezeti állapotára (HMKÁ – 9 darab) vonatkozó elvárásoknak.

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

• A korábbitól eltérően az összes közvetlen támogatás és területalapú vidékfejlesztési
kifizetés előfeltételévé válnak.

• Új elemek elemek:
• Foszfátok diffúz szennyezése elleni intézkedések (JFGK1)
• Vizes élőhelyek és tőzeglápok védelme (leghamarabb 2024-től) (HMKÁ2)
• Fenntartható növényvédőszer-használat (bizottsági rendelet folyamatban) (JFGK8)

• Jelentős változások:
• Kötelező vetésforgó (HMKÁ7)
• Nem termelő területek kötelező aránya (HMKÁ8)
• Talajvédelem (HMKÁ5 és HMKÁ6)

Új KAP I-II. pillér: Zöld alapfeltételek 1.



• „Vetésforgó a szántóterületeken” főszabály minden évben az összes szántóföldi
táblájukon de egy naptári évben az adott gazdaság szántóföldi területének legalább 1/3-
ad részén az előző évhez képest más növénykultúrát termeszteni. Bármely egymást
követő három évben teljesülnie kell annak a követelménynek.

• Hibridkukorica vetőmag 4 egymást követő évben termeszthető ugyanazon a területen.
• Ha két (akár ugyanazon fajú) főnövény között termesztett másodvetés is vetésváltás.
• Egyáltalán nem kell alkalmazni: 10 hektárnál kisebb szántóterületet művelőknek; szántóterületének

több mint 75 százalékát gyep vagy egyéb egynyári takarmánynövény termesztésére, parlagon hagyott ,
hüvelyes növények termesztésére vagy e célok közül többre is használja; 75 százaléka állandó gyepterület és
azt gyep vagy egyéb egynyári takarmánynövény termesztésére vagy jelentős részben vízzel elárasztott
növények termesztésére vagy ezek kombinációjára használják; évelő szántóföldi kultúrák; parlag.

• Terménydiverzifikációs előírás alkalmazására az Agro-ökológiai Program (AÖP) keretében.
• Az átmeneti mentesség 2023-as évben élelmiszertermelésre, de növényegészségügyi és

talajvédelmi szempontból a burgonya, napraforgó, repce, szója, cukorrépa, olajtök és
dinnye önmaga utáni termesztését 2023-ban sem tesszük lehetővé.

Új KAP I-II. pillér: Zöld alapfeltételek 2. – HMKÁ 7.



• „Nem termelési célú területek vagy tájképi elemek minimális aránya” előírás kimondja,
hogy a gazdálkodóknak nem termelési célú területeket vagy tájképi elemeket kell
kijelölniük a szántóterületük egy minimális százalékában:
oA gazdaságok szintjén a szántóterület legalább 4 %-ának megfelelő nem termelési célú 

területet vagy tájképi elemet kell kijelölni, beleértve a parlagon hagyott földterületeket 
is, vagy 

oA 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.

• A parlagon hagyott területeket nem lehet kukorica és szójabab termesztésére használni.
• A derogáció, azaz az előírás betartása alóli mentesség 2023-ra érvényes. 

Új KAP I-II. pillér: Zöld alapfeltételek 3. – HMKÁ 8.



HMKÁ5: „A talajromlás és a talajerózió kockázatát csökkentő talajművelés”
• 12%-nál nagyobb lejtőn kapás növények -beleértve kukoricát, napraforgót- termesztése és az őszi

káposztarepce 24 cm-nél nagyobb sortávolon termesztése tilos, kivéve:
• direktvetés, szintvonalas művelés és/vagy rétegvonalakkal párhuzamos, illetve az eróziós

jegyeket mutató lefolyási útvonalakon lefolyást gátló füvesített vagy fás védősávok,
erózióvédelmi sávok kialakítása mellett;

• Erózió ellen kialakított teraszok megőrzése kötelező szőlőültetvények esetében.
HMKÁ6:„Minimálisan megkövetelt talajborítás”
• Szántóterületeken fenn kell tartani a minimális talajborítást a nyári és őszi betakarítású kultúrák

lekerülése után, őszi kultúra vetésével, vagy a tarló szeptember 30-ig történő megőrzésével vagy
legfeljebb sekély tarlóhántás és ápolás elvégzésével.

• A 12% feletti lejtőn található ültetvények esetében legalább mulcsozással vagy egynyári növények
vetésével gondoskodni kell a sorközök talajtakarásáról.

• Minden ültetvény esetében az ültetvény kivágását követően, amennyiben a gazdálkodó újra kívánja
telepíteni, a kivágás és az újratelepítés közötti időszakban a területen biztosítani kell a talajtakarást.

Új KAP I-II. pillér: Zöld alapfeltételek 4. – HMKÁ 5-6.



Új KAP I. pillér: Területalapú alaptámogatás

• A fenntarthatóságot elősegítő, alapszintű jövedelemtámogatás (BISS) a jelenlegi SAPS és
zöldítés támogatás helyébe lép.

• Cél: a mezőgazdasági üzemek számára kiszámítható, alapszintű hektáronkénti
jövedelemtámogatás biztosítása.

• Éves keret: 735,3 millió EUR.
• Jogosultsági feltételek:

• aktív mezőgazdasági termelői státusz;
• adott évben az egységes kérelem keretében kérelmet nyújt be;
• legalább 1 hektár támogatható területtel rendelkezik;
• meg kell felelni a kondicionalitás feltételeinek;
• jogszerű földhasználónak minősül;

A támogatás adott évi fajlagos értéke a jogosult területek nagyságától függően, 147 EUR/ha 
körül alakulhat, azonban egy előre rögzített sávon belül kell maradjon.
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Tervezett 
fajlagos érték 

(EUR/ha)

Minimum 
fajlagos érték 

(EUR/ha)

Maximum 
fajlagos érték 

(EUR/ha)

147,06 125 169,12



• Cél: a jelenlegi zöldítéshez hasonló, minden gazdálkodó számára elérhető támogatás.

• Éves keret: 202 millió EUR

• Feltételek
• Új, AKG típusú támogatás az I. pillérben, de gazdálkodói szinten önkéntes.
• Éves, hektáronkénti termeléstől elválasztott kifizetés.
• Minimum-követelményeken túlmutató, környezet- és klímavédelmi gyakorlatra adható.
• Feltételek betartása esetén a mezőgazdasági üzem teljes területére jár hektár alapon.
• Az egyes jó gyakorlatok különböző pontértéket kapnak (1 v. 2).
• Minden hasznosítási módra (szántó, gyep, ültetvény) legalább 2 pont értékű előírás.
• Küszöbértékek: szántó, gyep 5 ha felett; ültetvény 1 ha felett
• 10 ha alatt kizárólag a domináns használatra kell előírást választani.
• E-Gazdálkodási Napló vezetése

Új KAP I. pillér: Agro-ökológiai Program (AÖP) 1.

Tervezett 
fajlagos érték 

(EUR/ha)

Minimum 
fajlagos érték 

(EUR/ha)

Maximum 
fajlagos érték 

(EUR/ha)

80 65 105



Gyakorlat Pont Gyakorlat Pont

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

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

1

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

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

1

Emelt szintű terménydiverzifikáció. 1 Mikrobiológiai készítmények alkalmazása 
(szántóterület legalább 50%-án)

2

Önkéntes táblaméret-korlátozás: 30 ha. 1 Forgatás nélküli művelésmód szűkített 
növényvédőszer használattal

2

Méhbarát növényvédelem (szerválasztás). 1

12

Választható gyakorlatok SZÁNTÓN

Új KAP I. pillér: Agro-ökológiai Program (AÖP) 2.



Gyakorlat Pontérték Környezeti előny

Az üzem gyepterületeinek megőrzése tábla 
szinten az előző évi állandó gyepterületekhez 
viszonyítva. (nem Natura 2000 gyepeken)

1 fokozott szénmegkötés a mezőgazdasági 
területeken, biodiverzitás megőrzése

Pásztoroló vagy szakaszos legeltetés a 
gyepterület legalább 50 %-án legeltetési terv 
készítése mellett (minden gyepen)

2 túllegeltetés elkerülése

Extenzív gyepek legalább évi egyszeri 
kaszálása (nem Natura 2000 gyepeken)

1 becserjésedés elkerülése, megfelelő 
fajösszetétel

Kizárólag alternáló kasza használata (minden 
gyepen)

2 Ízeltlábúak, kisebb fajok védelme
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Választható gyakorlatok GYEPEN

ÚJ KAP I. pillér: Agro-ökológiai Program (AÖP) 3.



Gyakorlat Pont Környezeti előny

Mikroöntözési technológiák alkalmazása
(ültetvényterület legalább 50%-án).

2 Mikrobiológiai készítmények alkalmazása 
(ültetvényterület legalább 50%-án).

2

Méhbarát növényvédelem (szerválasztás). 1 Ültetvények talajtakarása mulcsozással, 
egyéves sorköztakaró növények 
termesztésével (12% alatti lejtésű 
területeken).

1

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

2 Ültetvények talajtakarása évelő kultúrák 
fenntartásával, gyepesítéssel.

2

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

1 Karbamid műtrágya azonnali bedolgozása 
vagy inhibitor alkalmazása.

1

14

Választható gyakorlatok ÜLTETVÉNYEKBEN

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



• Cél: a közvetlen támogatások igazságosabb eloszlása, az üzemek első hektárjainak emelt
szintű támogatása.

• Éves keret: 189,1 millió EUR.

• Támogatás tervezett mértéke
• első sáv: Az első hektárokra, 10 hektárig átlag 80 euró/hektár (min. 56, max. 104 

euró/ha),
• második sáv: 10-150 hektárig pedig 40 euró/hektár (min. 28, max. 52 euró/ha).

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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Új KAP I. pillér: Újraelosztó (redisztributív) támogatás



Új KAP I. pillér: Fiatal gazda területalapú támogatás 
• Cél: a generációváltás előmozdítása 

• Éves keret: 18,6 millió EUR

• 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.

• Támogatás tervezett mértéke 157 euró/hektár átlag körül alakulhat (min. 78,67 
euró/hektár és max. 236 euró/hektár)

• Aki jelenleg részesül ilyen támogatásban és még nem telt le az öt éves részvételi időszak, 
valamint ha megfelel a kibővített feltételeknek, akkor 2023-tól is részt vehet.
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Tervezett 
fajlagos érték 

(EUR/ha)

Minimum 
fajlagos érték 

(EUR/ha)

Maximum 
fajlagos érték 

(EUR/ha)

157 78,67 236



Új KAP I. pillér: Termeléshez kötött támogatás
• Cél: Az érzékeny, nehézségekkel küzdő ágazatok célzott támogatása.

• Éves keret: 202 millió EUR

• Főbb változások

• A feltételrendszer 2023-tól összhangban kell legyen a víz keretirányelvvel.

• 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 ipari zöldségek, szemes fehérjenövények, zöldségek, és tejhasznú szarvasmarha 
javára forrás növelésre kerül sor, az extenzív gyümölcs, a szálas fehérje és az ipari 
olajnövény terhére.

• Ahol eddig nem volt, most ott is előírás a minősített szaporítóanyag használata.

• A hízott bika jogcím esetében központi lajstromszámmal ellátott tenyészbika használata
lesz az előírás.
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II. pillér (2023-2027)
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Új KAP II. pillér: támogatási alapelvek 

21

• A pénzügyi megalapozottság növelése, költséghatékonyság, hozzáadott érték növelés.

• A termékpálya szemlélet érvényesítése, a tartós ellátási lánc kapcsolattal rendelkezők.
Kiemelt szándék a termelői együttműködések közös fejlesztéseinek.

• A pályázatokban költségnövekmény és ahol lehet egyszerűsített kiválasztás,
egységköltség alapú támogatás alkalmazása.

• A jelenlegihez minél inkább hasonlító pályázati felhívások, erőteljesebb zöld elvárásokkal.

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

• Előző évi árbevétel min. 40%-a mezőgazdasági tevékenységből (most 50%).

• Támogatás mértéke: max. 15 millió EUR/projekt. Kis és nagy méretű felhívások külön.

• A támogatás intenzitás alapesetben 50% és maximum 65%, fiatal mezőgazdasági termelő
+15%, termelői együttműködés +10% Új elemek: gazdaságátadás + 15%, ökológiai
gazdálkodás +10%, 5% kezességvállalás. Kivéve nem termelő beruházásokat, azoknál 80%.



Új KAP II. pillér: gazdaságfejlesztési intézkedései
• Kormányelvárás volt, hogy a forrás felét legalább gazdaságfejlesztésre költsük: 52% lett.

• 21 beavatkozással, közel 1500 milliárd forintot terveztünk. 

• 2014-2020 időszakához képest négyszeres forrás növekedés.

• Gazdaságfejlesztési intézkedések:

• 6 mezőgazdasági üzemek fejlesztésével (forrás 26%-a), 

• 2 élelmiszerfeldolgozás fejlesztésével (forrás 17%-a), 

• 8 vállalkozásfejlesztéssel és a generációs megújulás támogatásával (forrás 7%-a), 

• 2 mezőgazdasági vízgazdálkodással (forrás 2%-a) és 

• 3 kockázatkezelési rendszerrel (forrás 1%-a) foglalkozik. 

• Új intézkedések elsősorban a vállalkozásfejlesztés és generációs megújulás területén:
• RD06: Generációs megújulás fiatal mezőgazdasági termelők gazdaságátvevő támogatásával

• RD07: Generációs megújulás a gazdaság átadó együttműködés alapú támogatásával

• RD08: Generációs megújulás induló vidéki és fiatal erdőgazdálkodó vállalkozók  támogatásával

• RD09b: Díszkertészeti ágazat kisvállalkozásainak támogatása
22



Új KAP II. pillér: zöld intézkedései
• Uniós elvárás volt, hogy a forrás több, mint harmadát zöld intézkedésekre költsük: 36% lett.
• 22 beavatkozással, több, mint 1000 milliárd forintot terveztünk.
• 2014-2020 időszakához képest másfélszeres forrás növekedés.
• Zöld intézkedések közül:

• AKG (forrás 16%-a) és Öko (forrás 3%-a) pályázatok mellett
• 8 az egyéb környezet és klímavédelmi (forrás 6%-a) célokat, 
• 7 az erdészeti (forrás 11%-a) beavatkozásokat és
• 5 az állatjóléti és AMR elleni küzdelmet (forrás 2%-a) szolgálja majd.

• Új zöld intézkedések több területen is várhatók:
• RD22: Agro-ökológiai földhasználat-váltást ösztönző kifizetés
• RD26: Állati genetikai erőforrások in vitro megőrzése
• RD28: Növényi genetikai erőforrások in situ megőrzése
• RD33b: Antimikrobiális rezisztencia elleni küzdelem kompenzációs kifizetése
• RD37: Erdőtüzek megelőzésének és kockázatcsökkentésének együttműködés alapú támogatása 
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Új KAP II. pillér: megújuló vidék intézkedései
• Vidéki területek fejlesztését számos másik uniós és hazai program támogatja: 10% lett.
• 17 beavatkozással, több, mint 285 milliárd forintot terveztünk.
• 2014-2020 időszakához képest 1,26-szoros forrás növekedés.
• Megújuló vidék intézkedések közül:

• 2 a kistelepülések fejlesztését (forrás 3%-a), 
• 10 a vidékfejlesztési együttműködések erősítését (forrás 1%-a)
• Leader közösségi fejlesztést (forrás 2%-a), 
• 4 pedig az agrártudás és innovációt (forrás 3%-a) támogatja.

• Új vidékfejlesztési intézkedések az együttműködések területén várhatók:
• RD45: Minőségrendszerek létrehozása
• RD47: Minőségbiztosítási és irányítási rendszerekhez történő csatlakozás támogatása
• RD51: Vidékfejlesztési együttműködés a térségi aktív-és ökoturisztikai fejlesztésért
• RD52: Vidékfejlesztési együttműködés a biomassza alapú gazdaság fejlesztéséért
• RD56: Vidékfejlesztési együttműködések a kistelepülések digitális átállásának támogatásért (okos falu) 
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Első pályázati felhívások megjelenésnek terve 
• A új agrártámogatási feltételek először a 2023. évi április elejétől június elejéig tartó

egységes kérelem benyújtásánál kerülnek érvényesítésre a KAP első pillérében lévő
terület- és állatlétszám alapú közvetlen támogatások esetében.

• A vidékfejlesztési támogatások esetében 2023 és 2025 között három olyan év várható,
amikor a VP és a KAP Stratégiai Terv párhuzamosan működik egymás mellett.

• A Vidékfejlesztési Program néhány kiírása még pályázható, sőt adott esetben a korábban
már lezárult felhívások újranyithatóak.

• Ezek időzítése még a későbbiekben alakul ki, hiszen a KAP Stratégiai Terv keretében új
vidékfejlesztési pályázati felhíváson kifizetésre akkor kerülhet sor, ha a jelenlegi
Vidékfejlesztési Programban már meglévő, ugyanerre a célra irányuló intézkedés
pénzügyileg lezárásra kerül.
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Köszönöm a megtisztelő figyelmüket!
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Öntözésfejlesztés nyitott felhívásai
A mezőgazdasági vízgazdálkodási ágazat fejlesztése
Kérelmek benyújtása: 2016. november 7. – 2023. június 30.
• Keretösszeg: 99,57 Mrd Ft
• Támogatott tevékenység a felhívás keretében az új öntözőrendszerek beszerzése, létrehozása, a

meglévő öntözőrendszerek rekonstrukciója, a vízellátást biztosító vízvisszatartás létesítményeinek
és víztározók létesítése és meliorált utak kialakítása.

• Eddigi eredmények: 1 322 db kérelem érkezett be, megítélt támogatás 52,35 Mrd Ft, amelyből
kifizetett 22,77 Mrd Ft.

Az öntözési közösségek együttműködésének támogatása

Kérelmek benyújtása: 2021.március 8. – 2023. június 30.
• Keretösszeg:  2,32 Mrd Ft.

• Támogatott tevékenység:
• Meglévő, közös érdekeltségű öntözőtelepek üzemeltetése, fenntartása, fejlesztése.
• Új öntözési beruházások előkészítése.
• Eddig eredmények: 27 db támogatott kérelem, megítélt támogatás 1,85 Mrd Ft,  kifizetett 0,13 Mrd 

Ft.


