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K RÓN IK A

Előadásaink során folyamatosan figye-
lemmel kísérjük az alakuló Közös Agrár-
politikát (KAP), és mostanra kijelenthető, 
hogy mérföldkőhöz érkeztünk el. Készen 
áll, és széles körű közzétételre alkalmas 
Magyarország mezőgazdasági támogatá-
sokhoz kapcsolódó stratégiai terve! 

Ahogyan az már korábbi eseményeinken 
is többször elhangzott, a teljesítésorientált 
szemlélet helyett egyfajta eredményközpon-
tú megközelítésre tér át az Európai unió 
Közös Agrárpolitikája. 

Mindez a gyakorlatban azt fogja je-
lenteni, hogy ha a magyar mezőgazdaság 
nem lesz képes teljesíteni a saját maga 
által eltervezett céljait, akkor az akár 
támogatáselvonásokkal is járhat majd. 

A megszületett stratégiai terv részleteit 
dr. Feldman Zsolt, az Agrárminisztérium 
mezőgazdaságért és vidékfejlesztésért fele-
lős államtitkára ismertette előadása során. 
Elmondása szerint főbb változásokra az 
első pillérben kell majd számítani. 2023-
tól létrejön az agroökológiai alapprogram 
(AÖP), amely a területalapú támogatáson 
felül lesz önkéntesen igényelhető bizonyos 
– agrárkörnyezet-gazdálkodási programhoz 
(AKG) hasonló – környezeti fenntartható-
sági vállalások betartása mellett. Továbbá 
a 0–10, illetve 10–300 hektáron gazdálko-
dók 54 euró/hektár, illetve 27 euró/hektár 
többlettámogatásban részesülnének a do-
kumentum szerint. Immár a területalapú 
támogatás igénybevételének feltétele lesz 
a gazdaságok területeinek alternatív hasz-
nosítási kötelezettsége. További szenzitív 
követelményként fogalmazódott meg a Bi-
zottság részéről a talajállapot védelmére 

szolgáló intézkedések bevezetése. Erről 
elmondható, hogy hazánk nem támogatja 
a vetésforgó előírásainak radikális szigorí-
tását, helyette egyéb eszközökkel érné el a 
talajállapot javítását.  A termeléshez kötött 
támogatások a korábban ismert rendszer 
szerint folytatódnának.

Az átmeneti nemzeti támogatások cél-
irányosabb elosztása érdekében lehetőséget 
kíván adni az irányító hatóság a bázisjo-
gosultságok referencia-időszakának mó-
dosítására. 

A II. pillér tekintetében fontos kiemelni, 
hogy a kormány vállalása szerint 750 milli-
árd forintot csoportosít élelmiszeripari fej-
lesztésekre a hétéves költségvetési keretből. 
Cél – a kisüzemek fejlesztése mellett – a 
kiemelten nagy beruházások finanszírozá-
sa, ahol a maximum igényelhető támogatási 
összeg projektenként 15 millió euró lenne. 
Mindezen túl több pályázati könnyítés is 
bevezetésre kerül a szegmensben. Nem 
lesz szükség a korábbi felhívásokban előírt 
bázislétszámtartásra, illetve megnyílik a 
biztosítékmentes előlegigénylés lehetősé-
ge is. Termékpályaszintű fejlesztést kíván 
megvalósítani az Agrárminisztérium az-
zal, hogy az élelmiszeripari beszállítókat 
is támogatni kívánják, illetve erősítik a 
pozíciójukat. 

Átfogó támogatási csomag került rögzí-
tésre a stratégiai tervben a mezőgazdaság 
generációs megújulásának elősegítése ér-
dekében is. Marad a fiatal gazdák induló 
támogatása egy gazdaságátadási támogatási 
formával kiegészítve, ahol az átvevő és az 
átadó egyaránt forráshoz jut.

Többek között a környezeti fenntartha-
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tósági céloknak való megfelelés érdekében 
az erdőtelepítési, Natura 2000 területek 
és az AKG-támogatások továbbra is bizto-
san fennmaradnak. A pályázati rendszer 
hatékonyságának fejlesztése érdekében az 
említett felhívásokhoz hasonló, kisebb lép-
tékű (pl. építéssel nem járó) pályázatokat 
egyszerűsített eljárásban tervezik elbírálni. 

Kötelező eleme a stratégiai tervnek, hogy 
a források 10%-a klasszikus értelemben vett 
vidékfejlesztést célozzon. Ez is indokolja a 
mezőgazdasági tevékenység diverzifikáció-

ját segítő intézkedések, illetve a LEAdER-
felhívások továbbvitelét az új költségvetési 
ciklusban, ahol kis-, közepes és nagygazda-
ságok egyaránt a célcsoportba tartoznak.  
A termelői összefogáson alapuló projekteket 
megemelt, 60%-os támogatási intenzitással 
fogják segíteni a megjelenő felhívások.

Az Európai Bizottság felé vizsgálatra 
benyújtott tagállami stratégiai terveknek 
féléves elbírálási idejük van, vagyis a 2022-
es év második felében várható a végső ered-
mény.




