
I. 
Közös Agrárpolitika (KAP) 

2023-tól 



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 (125-169) 

Zöldítés 79 Agro ökológiai program 80 (61 – 105) 

Fentiek együtt 221 Fentiek együtt 228 

Fiatal gazdák 

támogatása 
68 Fiatal gazdák támogatása 157 (78,5-236) 

1200ha alatt újraosztott támogatás 

10ha-ig 
80 

1200ha alatt újraosztott támogatás 

10ha-150ha 
40 



KAP kalkulátor 

Közvetlen támogatások 
számítására 

 

Október végétől a NAK 
honlapján 

 



II. 
Új Zöld felépítmény,  

Támogatható terület,  

Feltételesség  



AZ ÚJ KAP ZÖLD FELÉPÍTMÉNYE 

Klímavédelmi és 

környezeti intézkedések a 

II. Pillérben (AKG, 

Erdészeti intézkedések, 

Beruházások)  

Zöldítés 

Kölcsönös megfeleltetés 

2014-2020 2023-2027 

Kondicionalitás   

I. Pillérben az AÖP 

Klímavédelmi és 

környezeti intézkedések 

a II. Pillérben (AKG 

ÖKO) 

önkéntes 

kötelező 

önkéntes 

kötelező 



Csoportos tájékoztatókhoz aktualizált ppt-k bekérése 

A támogatható terület fogalmának bővítésével támogatásra jogosult területté válhatnak az 

éghajlatvédelmi, talajvédelmi és egyéb környezeti okokból fontos, a mezőgazdasági területekhez 

szorosan kapcsolódó ún. agro-ökológiai területek (AÖT), mint például: 

• mezővédő erdősáv 

• fás cserjés sávok 

• belvízzel borított területek 

Ezzel együtt - adott feltételek mellett - azok a mezőgazdasági területek sem veszítik el támogatási 

jogosultságukat, ahol újonnan hoznak létre ilyen típusú élőhelyeket, agro-ökológiai területeket. Mivel 

ezek az AÖT-k nem tartoznak a mezőgazdasági területek körébe, nem vonatkozik rájuk a  művelési 

kötelezettség. 

Támogathatóvá válnak az alap jövedelemtámogatás (BISS) keretében.  

Ezáltal a támogatható területek hozzávetőlegesen 100 000 ha-ral nőnek 

TÁMOGATHATÓ TERÜLET FOGALMÁNAK BŐVÍTÉSE 

(AÖT) 



Kiadványaink 



NAKLAP; Honlap pl. 
Ammóniakibocsátás csökkentése- 
gazdaságosság is?  

 

http://www.nak.hu/tajekoztatasi-szolgaltatas/kornyezetgazdalkodas/103117-ammoniakibocsatas-csokkentese-gazdasagossag-is-2-resz
http://www.nak.hu/tajekoztatasi-szolgaltatas/kornyezetgazdalkodas/103117-ammoniakibocsatas-csokkentese-gazdasagossag-is-2-resz
http://www.nak.hu/tajekoztatasi-szolgaltatas/kornyezetgazdalkodas/103117-ammoniakibocsatas-csokkentese-gazdasagossag-is-2-resz
http://www.nak.hu/tajekoztatasi-szolgaltatas/kornyezetgazdalkodas/103117-ammoniakibocsatas-csokkentese-gazdasagossag-is-2-resz


Fiatal gazda és  
Termeléshez kötött támogatások Folyamatban 

 
 
 
 



Szántóföldi napok Eketalp-
réteg 



Csoportos tájékoztatókhoz aktualizált ppt-k bekérése 

Kötelező környezeti és klímavédelmi 

alapfeltételek: Feltételesség 

2023-tól a Kölcsönös Megfeleltetés némiképp átalakul a zöldítés egyes elemeinek a 

beépülésével, ez lesz az ún. megerősített feltételességi rendszer vagy más néven 

Feltételesség. 

Ennek keretében, meg kell felelni a: 

• Jogszabályban Foglalt Gazdálkodási követelményeknek - JFGK (11db) és a  

• Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapotra vonatkozó elvárásoknak – HMKÁ (9db) 

 

Ez az alapvető követelményrendszer minden területalapú támogatásra jogosult 

gazdálkodót egyaránt érint. 

 



Csoportos tájékoztatókhoz aktualizált ppt-k bekérése 

 

 

 

Állandó gyep fenntartása az állandó gyep mezőgazdasági területhez viszonyított aránya alapján.  
 

Feltételesség - HMKÁ   
 

Vizes élőhelyek és tőzeges területek védelme 

 A szántóföldi tarlóégetés tilalma, kivéve növény-egészségügyi okokból 

 Vízfolyások mentén védelmi sávok kialakítása 

 
 

Talajművelés, a talajromlás és erózió kockázatát csökkentő talajművelés 12 % kapáskultúra  

 

 

Minimális talajborítás a csupasz talaj elkerülése érdekében a legérzékenyebb időszak(ok)ban – őszi 

kultúra – 30 nap –tarló szeptember 30; ültetvény- mulcs-egynyári növény; ültetvény kivágás 

 Szántóföldi vetésváltás, kivéve a víz alatt álló kultúrákat Derogáció 

Növény- és talajvédelmi szempontból a burgonya, napraforgó, repce, szója, cukorrépa, olajtök és 

dinnye nem kerülhet ugyanarra a területre két egymást követő évben (keverékben sem). 10 ha alatti 

szántó esetében is betartandó! 

 



Környe 2012 

Amikor a gazdasági 
érdekek mentén a 
természet erői törnek 
előre… 
 
Kb. 50 lakóház úszott az 
iszapban 



Csoportos tájékoztatókhoz aktualizált ppt-k bekérése 

Feltételesség - HMKÁ 8  _2023-ban részben mentesség  
 

Nem termelő elemek fenntartása         Növényvédőszer használata nélkül  

 

 
A gazdaságok szintjén a szántóterület legalább 4%-a nem termelési célú terület vagy tájképi elem, 

beleértve a parlagot is.  

    VAGY 

 

A gazdaságok szintjén a szántóterület legalább 7%-a nem termelési célú terület vagy tájképi elem, 

beleértve a parlagot és a növényvédőszerek használata nélkül termesztett köztes növénykultúrákat 

(másodvetés) vagy nitrogénmegkötő növényeket, amiből 3%-a parlag vagy  nem termelési célú tájképi 

elem kell, hogy legyen. 

Az előíráshoz elszámolandó területről jogszerű földhasználat szükséges  



III. 

AGRO-ÖKOLÓGIAI PROGRAM (AÖP) 



Agro-ökológiai Program - AÖP 

 Mit érdemes még tudni az AÖP-ről: 
 

• Önkéntes vállaláson alapul, a gazdálkodó dönti el, hogy behozza-e a területét 

a támogatásba vagy sem. (Mindent vagy semmit ! Szankciónál is.) 

• Fix összegű, környezeti vállalásokat ösztönző támogatás, ami hektáralapon 

kerül kifizetésre. 

• 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, 

egyéb gyep, Natura 2000 gyep, ültetvény) vonatkozóan legalább 2 pont (de 

legfeljebb 4) értékű előírást szükséges választani.  

 



Agro-ökológiai Program - AÖP 
Mit érdemes még tudni az AÖP-ről: 

 

Küszöbérték alatti területek: ha az üzem szántóterületeinek, illetve egyéb 

gyepterületeinek nagysága nem éri el az 5 ha-t, ültetvény esetében pedig az 1 

ha-t – vagy a gyep Natura 2000 - , adott hasznosítási módra nem kötelező előírást 

vállalni. Az érintett területre azonban csak akkor jár kifizetés, ha ezekre a 

küszöbérték alatti területekre is választ előírást a gazdálkodó. 

• A 2023. évi egységes kérelemben külön kell majd nyilatkozni arról, hogy az 

adott évben részt kíván-e venni a termelő az AÖP-ben. 

• A Gazdálkodási Napló vezetése és elektronikus beküldése ennél a 

támogatásnál is szükséges (2023-ban választható forma !).Nincs GN- Nincs 

AÖP  

 



 

 

 

 ha minden terület  

megfelel a  

küszöbértéknek. 

10 ha 

2 ha 

15 ha 

Szántó  

(min. 2 pont) 

Gyep 

(min. 2 pont) 

Gyümölcsös  

(min. 2 pont) 

Példa az AÖP teljesítésére  



15 ha 

3 ha 

2 ha 

Gyep  

(min. 2 pont) 

Gyümölcsös  

(min. 2 pont) 

Szántó  

(min. 2 pont) 

A küszöbérték alatti területre (3 ha szántó) csak akkor jár AÖP kifizetés, ha 

választ rá előírást. 

 

 

 

 ha a szántó terület  

nem felel meg  

a küszöbértéknek. 

Példa az AÖP teljesítésére  



AÖP - Szántóhoz választható jó gyakorlatok 
Választható jó gyakorlat 

 

 
 

Nyári, őszi betakarítású kultúrák után, amennyiben nem őszi vetésű kultúra következik, talajtakarás 

biztosítása takarónövényekkel, vagy a tarló fennhagyással annak kultúrállapotban tartása mellett a 

következő évi tavaszi kultúra előkészítő munkálatainak megkezdéséig, de legalább febr. 28-ig. 

1 pont 

Pontérték 

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.  

2 pont 



Választható jó gyakorlat Pontérték 

Terménydiverzifikációra vonatkozó követelmények szántóföldi növénytermesztés esetén: 

a) 10 hektár vagy az alatti szántóterületen gazdálkodóknak adott évben a szántóterületeken legalább két különböző 

növénykultúrát kell termeszteni, két kultúra esetén a legnagyobb területen termesztett növénykultúra a szántóterületnek 

legfeljebb 80%-át foglalhatja el 

b) 10 hektár feletti szántóterülettel rendelkezőknek legalább három féle növénykultúrát kell termeszteni, három növény 

esetén a legnagyobb területen termesztett növénykultúra a szántóterületnek legfeljebb 65%-át foglalhatja el, és a két 

legnagyobb területen termesztett növénykultúra együttesen nem haladhatja meg a szántóterület 80%-át; 

c) 30 ha feletti szántóterülettel rendelkezőknek legalább négy féle növénykultúrát kell termeszteni, négy növény esetén 

pedig a legnagyobb területen termesztett növénykultúra a szántóterületnek legfeljebb 65%-át foglalhatja el, és a két 

legnagyobb területen termesztett növénykultúra együttesen nem haladhatja meg a szántóterület 80%-át, azzal, hogy a 

legkisebb kultúra vetésterülete el kell, hogy érje az 1 ha-t. 

d) 300 ha feletti szántóterülettel rendelkezőknek legalább öt féle növénykultúrát kell termeszteni, öt növény esetén pedig a 

legnagyobb területen termesztett növénykultúra a szántóterületnek legfeljebb 65%-át foglalhatja el, és a két legnagyobb 

területen termesztett növénykultúra együttesen nem haladhatja meg a szántóterület 80%-át, azzal, hogy a legkisebb kultúra 

vetésterülete el kell, hogy érje az 1 ha-t. 

e) 1000 ha feletti szántóterülettel rendelkezőknek legalább hat féle növénykultúrát kell termeszteni, hat növény esetén 

pedig a legnagyobb területen termesztett növénykultúra a szántóterületnek legfeljebb 65%-át foglalhatja el, és a két 

legnagyobb területen termesztett növénykultúra együttesen nem haladhatja meg a szántóterület 80%-át, azzal, hogy a 

legkisebb kultúra vetésterülete el kell hogy érje az 1 ha-t. 

 

 

 

 
1 pont 

 

AÖP - Szántóhoz választható jó gyakorlatok 



Választható jó gyakorlat Pontérték 

Szántóterületek 10%-ának megfelelő, a HMKÁ 8 előírás alapján növényvédőszer használata nélküli nem 

termelő és tájképi elemek;  

 

Alapja a HMKÁ8 terület – azaz szántó+ ideiglenes gyep. 

• mezővédő erdősávok, fasorok;  táblaszegélyek; erózióvédelmi sávok;  

• szántóföldi művelés alatt nem álló vízvédelmi sávok; teraszok, erózióvédelmi létesítmények;  

• MePAR-ban rögzített vizes élőhely;  

• parlagon hagyott földterület (a pihentetés időszaka alatt gondoskodni kell a talaj takarásáról 

növényborítottsággal vagy a tarlómaradványok fennhagyásával; az AKG/ÖKO „zöld ugar” itt nem 

megfelelő; Itt nincs derogáció, azaz fentiek szerint parlagoltatni kell. 

• ökológiai jelentőségű másodvetés; (AKG zöldtrágyanövény nem megfelelő, nem lehet talajtakarásban 

résztvevő terület) 

• nitrogénmegkötő növényekkel bevetett terület vagy ezek kombinációjának fenntartása. 

 

Ezen vállalás keretében a növényvédő szer használata nélkül termesztett ökológiai jelentőségű másodvetés és 

nitrogénmegkötő növényekkel bevetett területek együttes aránya nem haladhatja meg a szántóterületek 5 %-át. 

 

 

 

 

 

 

2 pont 

AÖP - Szántóhoz választható jó gyakorlatok 

Választható jó gyakorlat Pontérték 

Forgatás nélküli művelésmód (minimum művelés, zero-till, direktvetés) alkalmazása a művelésbe 

vont szántóterület legalább 50%-án szűkített növényvédőszer hatóanyag használat mellett. Az 

alkalmazható növényvédőszerek rendszeresen frissített listáját az IH teszi közzé.  

2 pont  



AÖP Gyephez választható jó gyakorlatok 
Gyep földhasználati kategóriákra vonatkozó gyakorlatok esetén, amennyiben az adott gyakorlat 

Natura 2000 és egyéb gyep – állandó és ideiglenes gyep -  területen is választható, abban az esetben 

az egyes földhasználati kategóriákban külön-külön kell kiválasztani, és teljesíteni a gyakorlatot.  

 Választható jó gyakorlat Pontérték 

A gyepterületek megőrzése tábla szinten az előző évi állandó gyepterületekhez viszonyítva. A 
gyepek feltörése, szántása tilos. – Kizárólag nem Natura 2000 gyepterületeken választható 

 
1 pont 

Pásztoroló vagy szakaszos legeltetés folytatása a gyepterület legalább 50 %-án legeltetési terv 

készítése mellett. Egy szakasz legeltetése ne haladja meg a 12 napot. - Minden gyepterületen 

választható. 0,2 AE megléte/ha 

2 pont 
 



AÖP Ültetvényhez választható jó gyakorlatok 

 Választható jó gyakorlat Pontérték 

Mikroöntözési technológiák alkalmazása az ültetvényterület legalább 50 %-án 
 

2 pont 

Választható jó gyakorlat Pontérték 

A növényvédelem során az engedélyokirat alapján a méhekre kifejezetten vagy mérsékelten 

veszélyes, illetve kockázatos besorolású növényvédőszerek használata tilos. A fel nem használható 

szerek rendszeresen frissített listáját az IH teszi közzé tájékoztató jelleggel.  

1 pont 
 

Engedélyezett biológiai ágensek alkalmazása az ültetvényterület legalább 50%-án. Számla, 

göngyöleg. 

2 pont 



AÖP Ültetvényhez választható jó gyakorlatok 

 
Ültetvények talajtakarása évelő kultúrák fenntartásával vagy gyepesítéssel. 

2 pont 

 

Választható jó gyakorlat Pontérték 

Választható jó gyakorlat Pontérték 

Karbamid műtrágya azonnali bedolgozása, illetve folyékony karbamid esetén inhibitor 

alkalmazása a kijuttatás során. 

1 pont 



 



 

Köszönjük a figyelmet 
 

TÁJÉKOZTATÁSI SZOLGÁLTATÁS 


