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Tartalom

• Az előadás keretében elsősorban azokról a tevékenységekről és kialakítás 
alatt lévő eredménytermékekről nyújtunk áttekintést, amelyek innovatív 
módszerekkel, többségében nyílt hozzáférésű digitális platformok 
alkalmazásával segítik a célok elérését. 

• Partnerek:
• Magyarország: ÖMKi, NJE

• Ausztria: FiBL-AT

• Horvátország: IPS Kozalting

• Szlovákia: IZPI (Agroinstitut->2022) 



Motiváció

• Fő motivációnk, hogy a gazdálkodók 
• mélyebben megismerjék a támogatási feltételrendszer szabályait, 

• a kapcsolódó kötelezettségvállalásokat, 

• az alkalmazható, fenntartható szemléletű termesztési módszereket, 

• megértsék, hogyan működnek, milyen termelési (és nem csak támogatási) előnyökre 
számíthatnak alkalmazásuktól,  hogy 

• felelősségteljesebben és tudatosabban válasszák ki (egy gazdaságértékelő eszközzel 
támogatva), és

• valóban meg legyenek győződve arról, hogy ezeket a módszereket képesek bevezetni és 
fenntartani a termelési gyakorlatban, ezáltal 

• vegyenek részt az egyes támogatási rendszerekben, hatékonyabban hajtsák végre az 
intézkedéseket.



A projekt tervezett eredményei

Gazda-központú értékelési, tájékoztatási, képzési és 
szaktanácsadási rendszer létrehozása, amely 

• az EU új közös agrárpolitikájának (KAP) előírásait, 
követelményeit, gazda vállalásait és 

• a fenntartható szemléletű gazdálkodási 
gyakorlatok összefüggéseit 

közös, áttekintő nézetben bemutatva hozzájárul 

• a különféle intézkedések hatékonyabb 
végrehajtásához, 

• a támogatások tudatosabb felhasználásához, 

• a termelés biztonságának növeléséhez és 

• a természeti környezet védelméhez. 



Tudásbázis, keresési felület

1) Első lépésben egy olyan 

• tudásbázis és

• a gazdaság jellemzőit is figyelembe vevő online lekérdezési 
felület 

kerül kialakításra, amely 

• a közvetlen kifizetések és a vidékfejlesztési támogatások 
követelményeit az ökológiai szemléletű gazdálkodási 
gyakorlatokkal összekapcsoltan tartalmazza, és 

• a keresési-szűrési feltételeknek megfelelően képes a találati 
oldalra kigyűjtve a vonatkozó információkat - pl. a 
támogatási lehetőségeket, követelményeket, agrotechnikai 
módszereket, leírásokat, forrásokat, hivatkozásokat -
áttekinthető, gyakorlatias és felhasználó barát formában 
megjeleníteni. 

Kölcsönös megfeleltetés előírás
szerinti szűrés (példa)



Gazdaság fenntarthatóság értékelés

2) Létrehozunk egy gazdaság fenntarthatóság 
értékelési és döntés támogatási eszközt, amely 

• a SAFA és a SMART hátterére támaszkodik, de 

• kifejezetten a KAP előírásrendszerének 
gyakorlati megfelelésére összpontosít, 

• figyelembe veszi a válaszadók személyes és 
szociális jellemzőit, 

• hogy a felmérés eredménye szerinti 
visszacsatolással
• tanulási, 
• szaktanácsadási, döntéstámogatási és 
• nyomonkövetési tevékenységgel 

• is segíteni tudjuk a bevont gazdálkodókat.



További lépések

• 3) Az előző lépések alapján a képzési módszertan és tartalom több modulban 
kerül kidolgozásra és tesztelésre 2 kísérleti fázis során, a tanácsadói hálózat 
segítségével. 

• 4) A különféle nyílt forráskódú alkalmazásokat összekapcsoló online 
információkezelő platform egységbe foglalja a projekt eszközeit, a 
tudásbázist, a keresési felületet a szabályozás és a helyes gyakorlatok 
oldaláról, kapcsolatot biztosít a fenntarthatóság értékelő modulhoz, valamint 
a tanulás menedzsment rendszerhez.

• Az eredményeket két kézikönyvben foglaljuk össze és tesszük közzé, amelyek 
a felhasználói és módszertani iránymutatásokat tartalmazzák, az elsőt a 
"korai alkalmazók" számára, hogy az eredmények már az új KAP bevezető 
szakaszában hasznosíthatók legyenek, a másodikat pedig a projekt összes 
tapasztalatának összegzésével.



1. LÉPÉS
A gazdaság profiljának 

meghatározása, 
fenntarthatósági

felmérése és értékelése

3. LÉPÉS
Támogatások és jó 

gyakorlatok 
összefüggéseit  tartalmazó 
online tanulási modulok 

elvégzése

2. LÉPÉS
Gazdaságra szabott keresés

a KAP támogatások és jó 
gyakorlatok összefüggéseit 
tartalmazó adatbázisban

4. LÉPÉS
A fenntarthatú szemléletű 
gazdálkodás módszereit és 
eredményeit  tartalmazó 

kézikönyveink
tanulmányozása 

5. LÉPÉS
Gratulálunk!

A gazdasága kiválóan használja 
fel a támogatásokat és 

fenntartható szemlélettel  
működik 
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MUNKAFELÜLET – KAP ELŐÍRÁSOK



MUNKAFELÜLET – KAP ELŐÍRÁSOK



MUNKAFELÜLET – KAP ELŐÍRÁSOK

Gazdálkodói gyakorlat kapcsolat



Tartalomkezelő rendszer – jó gyakorlatok  (back end)



Tartalomkezelő rendszer – jó gyakorlatok (front end)





Gazdálkodási gyakorlat témakörök

• 1) Talaj 
• Alapvető információk a talajról (fizikai, 

kémiai, biológiai) 

• Talajművelés, csökkentett talajművelés a 
középpontban 

• 2) Az agroökológia alapjai 
• Takarónövények 

• Zöldtrágyázás 

• Talajtakarás gyümölcsösökben 

• Sövények 

• 3) Növényvédelem 
• Az IPM alapjai (monitoring, megelőzés, 

beavatkozás) 

• Az ellenőrzés módszerei 

• Biológiai növényvédelem (természetes 
ellenségek) 

• A természetes ellenségek élőhelyeinek 
fenntartása 

• Alapvető anyagok 

• Szermaradványok ellenőrzése, 
önellenőrzés 



Gazdálkodási gyakorlat témakörök

• Vízgazdálkodás 

• Vízadszorpció és vízvisszatartás a 
talajban 

• A párolgás/szivárgás csökkentése 

• Öntözés  

• Gyomszabályozás 

• Alulvetés, vegyes vetés 

• Mechanikus gyomirtás 

• Talajtakarás (mulcsozás élő vagy 
halott növényekkel) 

• A gyombiológia alapjai 

• 4) Diverzifikáció a mezőgazdaságban 
• Új kultúrák 

• A megfelelő fajták kiválasztása (búza, 
szója, gyümölcs) 

• 5) Állatjólét 
• extenzív legeltetés 

• intenzív legeltetés a regeneratív 
mezőgazdaságban



Fenntarthatóság értékelés
Excel munkaállomány (példa input és kalkuláció)

A bemeneti adatok egyben a gazdaság profiljának 
leképezésére is szolgálnak (külön adatblokk), amely a 
tudásbázis keresési -szűrési felületen felhasználható.



Eredmény

A környezeti pillér szintjei:

• Biodiverzitás
• Faji sokféleség
• Genetikai sokféleség
• Élőhelyi sokféleség

• Anyagok és energia
• Anyaghasználat
• Energiafelhasználás
• Hulladékcsökkentés, ártalmatlanítás

• Talaj
• Talajminőség
• Talajvédelem

• Víz
• Vízkivétel
• Vízminőség

• Állatjólét
• Állattartási feltételek 
• Állategészségügy

Célunk: 
• eredmény automatikus 

kiszámolása, azonnali 
visszaadása, + rövid szöveges 
értékelés, 

• => az „ön-felmérés” lehetővé 
tétele, 

• eredmény alapján „ajánlott” 
gazdálkodási gyakorlatok, 
támogatási lehetőségek 
megjelenítése (linkelése)



ONLINE ŰRLAP SZERKESZTŐ – FENNTARTHATÓSÁG ÉRTÉKELÉS



MOBIL APPOS ÉS WEBES ŰRLAP KITÖLTÉS – FENNTARTHATÓSÁGi ÉRTÉKELÉS



Online tanulási platform (Moodle LMS)



Kapcsolat

• project@cap-tivate.eu

• https://cap-tivate.eu

• https://www.facebook.com/CAP-tivate-101829462601149

• ÖMKi Szaktanácsadási hálózat
• https://biokutatas.hu/hu/page/show/szaktanacsadas

mailto:project@cap-tivate.eu
https://cap-tivate.eu/
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