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Kihívások a mezőgazdaság előtt 

Világszinten növekvő népesség  a mezőgazdasági termékek iránti kereslet nő 
 
A szűkös erőforrásokért globális verseny alakul ki  a termőtalaj és a vízkészletek 
mennyiségi és minőségi romlása, genetikai alapok degradálódása, biodiverzitás 
csökkenése 
 
Éghajlatváltozás  a mezőgazdaság hozzájárul az éghajlatváltozáshoz, ugyanakkor az 
éghajlatváltozás is befolyásolja a mezőgazdaságot 
 
Fogyasztói tudatosság növekedése  jó minőségű, környezetileg fenntartható termékek 
iránti kereslet nő 
 
Globális piacok változása  Európa versenyképessége veszélyben, háború okozta ellátási 
zavarok 
 
Technikai fejlődés rohamos fokozódása  lépéskényszer 
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Környezeti kihívások 

- Időjárási szélsőségek gyakoriságának növekedése  aszály, ár- és 
belvízveszély 

- Növekvő környezeti stressz (hőmérséklet emelkedése, vízhiány)  
hozamcsökkenés 

- Erősödő erózió  tápanyag-kimosódás, talaj szervesanyag-
tartalmának csökkenése 

- Új kórokozók és kártevők, gyomok megjelenése 
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A mezőgazdaság káros hatásai 

- Földhasználat átalakulása  természetes élőhelyek eltűnése, biodiverzitás 
csökkenése, helyi mikroklíma megváltozása; 

- Talajromlás, erózió  talaj vízbefogadó képessége romlik, tápanyag 
szolgáltatási képessége csökken; 

- Műtrágya és növényvédő szer terhelés  talajok és vizek 
elszennyeződése, növényvédőszer-maradványok az élelmiszerekben, vadon 
élő fajok terhelése;  

- Vizek szerves anyag terhelése is nő  eutrofizáció 

- A termesztés szempontjából káros víz elvezetése a területről, ugyanakkor 
egyre fokozódó vízhasználat (öntözés) 

- Termelés túlzott intenzifikálódása, gépesítése  vadon élő fajok zavarása    
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Mit tehet a mezőgazdaság? 

• A mezőgazdaság ÜHG- és ammónia-kibocsátásának csökkentése – 
tápanyag-kijuttatás, trágyakezelés, talajművelés 

• A szénmegkötés fokozása a talajban és a biomasszában – kibocsátást 
csökkentő művelési módok, megkötést elősegítő földhasználat (állandó 
gyepek, vizes élőhelyek, erdők, stb.)  

• A talajerózió csökkentése  

• A vízminőség javítása a tápanyag-elszivárgás csökkentésével 

• Fenntartható vízhasználat 

• A mezőgazdaságból származó megújuló energia termelésének növelése 

• Az energiahatékonyság fokozása a mezőgazdaságban 
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Tápanyag-kimosódás mértéke  

Nitrát rendelettel és Ammónia kibocsátással kapcsolatos  kutatások 
eredményei – ATK Talajtani Intézet 
 

1. Nitrogén mérleg: A kijuttatott N hatóanyagnál többet vettek fel a 
növények (75,5% 0 kg/ha alatt)  talajzsarolás. 

2. Vízbázisaink védelme: A talajaink 90 centiméternél mélyebb rétegeiben 
nem tapasztalható érdemi nitrogén bemosódás (~9 kg/ha).  

 
Sándor Koós, Béla Pirkó, Gábor Szatmári, Péter Csathó, Marianna Magyar, József Szabó, Nándor Fodor, 

László Pásztor, Annamária Laborczi, Klára Pokovai, Anita Szabó: Influence of the Shortening of the 
Winter Fertilization Prohibition Period in Hungary Assessed by Spatial Crop Simulation Analysis 

SUSTAINABILITY 2021: 13 Paper: 417. IF: 2,576 (Q2) doi.org/10.3390/su13010417 
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Erózióval veszélyeztetett területek hazánkban 

7 

• Magyarország 
mezőgazdasági 
területének több, mint 35 
%-a erodált valamilyen 
mértékben 

Okai: 

• domborzati viszonyok 

• helytelen talajművelés 

• leromlott szervesanyag-
készlet 



A Közös Agrárpolitika célja 

• A mezőgazdasági termelékenység növelése 

• A mezőgazdasági népesség megfelelő életszínvonalának biztosítása  

• A piacok stabilizálása 

• Az ellátás hozzáférhetőségének biztosítása 

• A fogyasztók elfogadható ár ellenében történő ellátásának biztosítása 

 

+A környezetvédelmi követelményeket — különösen a fenntartható 
fejlődés előmozdítására tekintettel — be kell illeszteni az uniós politikák 
és tevékenységek meghatározásába és végrehajtásába. 

-EUMSZ- 
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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 
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Új KAP Stratégiai Terv intézkedései (2023-2027) 
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Alap jövedelem 
támogatás (BISS) 

Agroökológiai 
Alapprogram (AÖP) 

Fiatal gazdák támogatása 

Kisgazdaságok 
egyszerűsített támogatása 

Termeléshez kötött 
támogatások 
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Agrár-környezetgazdálkodás, ÖKO 

Natura 2000 kompenzáció 

Erdészeti intézkedések – 
telepítés, fenntartás, EKV 

Állatjóléti támogatások, 
génmegőrzés 

Beruházások – mezőgazdaság, 
élelmiszeripar, erdészet 

Együttműködés 

Kockázatkezelés 

Fiatal gazdák támogatása 

Tudásátadás és információcsere 
 

Új zöld intézkedéseket együtt kell tervezni 

BISS + AÖP + AKG 

TERV 



Az új KAP tervezett zöld felépítménye 

Támogatható 
terület 

fogalmának 
bővítése 

Kondicionalitás 
Agro-ökológiai 
alapprogram 

Fenntartási 
támogatások - 

AKG, ÖKO, Natura 
kompenzáció, 
földhasználat-

váltás, EKV, 
erdőápolás, 

ágazati programok 

 

Beruházások -, 
ammónia-

csökkentés, 
energia-

hatékonyság, 
öntözésfejlesztés, 

erdőtelepítés, 
erdészeti 

beruházások,  
biomassza, agro-

ökológiai NTB 

Állatjóléti 
intézkedések, 
génmegőrzési 

programok 

Tudásátadás, szaktanácsadás, együttműködések, KAP Zöld Támogató Hálózat 

TERV 



• Uniós rendelettervezet ad rá lehetőséget 

• HMKÁ előírások, AÖP, Natura 2000 előírások, területpihentetés, stb. 
miatt a „régi” alapfogalomnak nem megfelelő, de értékes területek 

• Hazai megközelítés: 

 Jelenleg nem támogatott, de agro-ökológiai szempontból értékes 
biotópok (vizenyős területek, fasorok, stb.) bevonása 

 Jelenleg támogatott területen új agro-ökológiai területek 
létrehozása 

• Jogszerű földhasználat! 

I-II. pillér: Támogatható terület bővítése TERV 



• Meg kell felelni a gazdálkodási követelményeknek (JFGK) és a földterület 
helyes mezőgazdasági és környezeti állapotára (HMKÁ) vonatkozó 
elvárásoknak. 

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

• A zöldítés elemei a korábbi 30%-tól eltérően az összes közvetlen támogatás és 
területalapú vidékfejlesztési kifizetés előfeltételévé válnak. 

• Új elemek: 
• Foszfátok diffúz szennyezése elleni intézkedések 
• Vizes élőhelyek és tőzeglápok védelme (leghamarabb 2024-től) 
• Fenntartható növényvédőszer-használat 

 

 

 

TERV I-II. pillér: Kiterjesztett kondícionalitás 1. 



Éghajlatváltozás 

• HMKÁ 1 - Állandó gyepterületek megőrzése tagállami szinten 

• HMKÁ 2 - A vizes élőhelyek és a tőzegláp minimális védelme, megőrzése 

• HMKÁ 3 - Tarlóégetés tilalma 

Víz 

• JFGK 1 - vízkészletek védelmére vonatkozó szabályozás, illetve a foszfátok diffúz 
szennyező forrásainak ellenőrzésére vonatkozó kötelező követelmények  

• JFGK 2 - a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelmére 
vonatkozó hazai szabályozás – Nitrát HMGY előírások 

• HMKÁ 4 - vízvédelmi sávokra vonatkozó szabályozások 

 

 

 

I-II. pillér: Kiterjesztett kondícionalitás 2.  TERV 



Talajvédelem és talajminőség 

• HMKÁ 5 - Talajvédelemre és az erózió megfékezésére vonatkozó termőhely-
specifikus minimális földgazdálkodással kapcsolatos előírások 

• HMKÁ 6 - Minimális talajborítás fenntartása 
• HMKÁ 7 - Vetésváltási szabályok, terménydiverzifikáció 

Biodiverzitás és tájkép  

• JFGK 3 - Natura 2000, vadon élő madarak védelmére vonatkozó hazai szabályozás 
• JFGK 4 - Natura 2000, élőhelyvédelemre vonatkozó hazai szabályozás 
• HMKÁ 8 - Nem termelő elemek fenntartása a szántóterületek bizonyos százalékán; 

védett táji elemek fenntartása, bokrok és sövények vágási tilalma a madarak költési 
és fészkelési időszakában 

• HMKÁ 9 - Natura 2000 területeken a környezetileg érzékeny állandó gyepek 
feltörésének tilalma 

 

 

 

I-II. pillér: Kiterjesztett kondícionalitás 3. TERV 



Közegészségügy, növény- és állategészségügy 

• JFGK 5 - Élelmiszerjogi alapelvek betartása 

• JFGK 6 - Hormonhasználat korlátozása az állattenyésztésben 

• JFGK 7 - Növényvédő szerek forgalomba hozatalának és felhasználásának, 
kezelésének, tárolásának, valamint csomagolásuk és maradékaik kezelésének 
alapvető szabályai 

• JFGK 8 - Fenntartható növényvédőszer-használat szabályai 

Állatvédelem 

• JFGK 9 - Borjak védelme 

• JFGK 10 - Sertések állatjóléti előírásai 

• JFGK 11 - A tenyésztés céljából tartott állatok védelme  

 

 

 

I-II. pillér: Kiterjesztett kondícionalitás 4.  TERV 



„Eco-schemes” = Agro-ökológiai Program 

 

• Új, AKG típusú támogatás az I. pillérben 

• Tagállami szinten kötelező, de gazdálkodói szinten önkéntes 

• Éves, hektáronkénti termeléstől elválasztott kifizetés 

• A minimum-követelményeken és a kondicionalitási rendszeren 
túlmutató, az éghajlat és a környezet szempontjából előnyös 
mezőgazdasági gyakorlatok alkalmazása – tagállami mozgástér az 
intézkedés kialakításában 

 

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



„Eco-schemes” = Agro-ökológiai Program 

• A támogatás a feltételek és a választott jó gyakorlatok betartása 
esetén a mezőgazdasági üzem teljes területére jár hektár alapon  

• Az egyes jó gyakorlatok különböző pontértéket kapnak (1 v. 2) 

• A mezőgazdasági üzemen belül minden tényleges hasznosítási 
módra (szántó, gyep, ültetvény) vonatkozóan legalább 2 pont 
értékű előírást kell választani 

• Küszöbértékek: szántó, gyep 5 ha felett; ültetvény 1 ha felett 

• 10 ha alatt kizárólag a domináns használatra kell előírást 
választani. 

• Gazdálkodási Napló vezetése 

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



Jó gyakorlatok kiemelt célterületei 

 

• Talajvédelem – talajtakarás, terménydiverzifikáció, 
talajmegőrző gazdálkodás, szerves anyag pótlás  

• Biodiverzitás védelme – beporzók védelme, nem termelő 
területek fenntartása, táblaméret korlátozása, állandó 
gyepek fenntartása üzemi/parcella szinten 

 

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



Gyakorlat Pontérték Környezeti előny 

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

1 talajok szénmegkötő képessége, védelem az 
erózió káros hatásaitól, talajnedvesség 

Emelt szintű terménydiverzifikáció. 1 kevesebb talajzsarolás, bruttó tápanyagmérleg 
javulása, mérsékeltebb peszticidhasználat  

Emelt szintű „EFA” (nem termelő objektumok, 
másodvetések, N-megkötők aránya 10%). 

2 élőhelyek és tájelemek fenntartása, 
szénmegkötés, erózió elleni védelem  

Önkéntes táblaméret-korlátozás: 30 ha. 1 mozaikos tájszerkezet, mezőgazdasági élőhelyek 
javuló biodiverzitása, táji struktúra diverzitása  

Méhbarát növényvédelem (szerválasztás). 1 beporzók helyzetének javítása 
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Választható gyakorlatok SZÁNTÓN 1. 

 I. pillér: Agro-ökológiai Program (AÖP) 4. TERV 
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Gyakorlat Pontérték Környezeti előny 

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

1 ammónia-emisszió csökkentése 

Talajkondicionáló, növénykondicionáló vagy 
N-megkötő készítmények alkalmazása 

1 talajok szervesanyag-készletének helyreállítása, 
javuló talajpotenciál és kevesebb ammónia-
emisszió  

Mikrobiológiai készítmények alkalmazása 2 talajok szervesanyag-készletének helyreállítása, 
javuló talajpotenciál és talaj-biodiverzitás 

Forgatás nélküli művelésmód szűkített 
növényvédőszer használattal 

2 talajok szénkészletének megőrzése, 
szántóterületek ÜHG emissziójának csökkentése 

Választható gyakorlatok SZÁNTÓN 2. 

 I. pillér: Agro-ökológiai Program (AÖP) 5. TERV 



Gyakorlat Pontérték Környezeti előny 

Az üzem gyepterületeinek megőrzése tábla 
szinten az előző évi állandó gyepterületekhez 
viszonyítva.  

1 fokozott szénmegkötés a mezőgazdasági 
területeken, biodiverzitás megőrzése 

Pásztoroló vagy szakaszos legeltetés 
legeltetési terv készítése mellett 

2 túllegeltetés elkerülése 

A gyepek legalább évi egyszeri kaszálása 1 becserjésedés elkerülése, megfelelő 
fajösszetétel 

Kizárólag alternáló kasza használata 2 Ízeltlábúak, kisebb fajok védelme 

Bálacsomagolás fóliával tilos 1 Ízeltlábúak, kisebb fajok védelme 
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Választható gyakorlatok GYEPEN 

 I. pillér: Agro-ökológiai Program (AÖP) 6. TERV 



Gyakorlat Pontérték Környezeti előny 

Mikroöntözési technológiák alkalmazása. 2 vízkészletek fenntartható használata 

Méhbarát növényvédelem (szerválasztás). 1 beporzók helyzetének javítása 

Ökológiai gazdálkodásban engedélyezett biológiai 
ágensek alkalmazása. 

2 növényvédőszerek használat csökkentése a nem ökológiai 
művelés alatt álló ültetvényterületekben is 

Talajkondicionáló, növénykondicionáló vagy N-
megkötő készítmények alkalmazása 

2 talajok szervesanyag-készletének helyreállítása, javuló 
talajpotenciál és talaj-biodiverzitás, ammónia-emisszió  

Mikrobiológiai készítmények alkalmazása 1 talajok szervesanyag-készletének helyreállítása, javuló 
talajpotenciál és talaj-biodiverzitás 

Ültetvények talajtakarása mulcsozással, egyéves 
sorköztakaró növények termesztésével  

1 talajok szénmegkötő képessége, védelem az erózió káros 
hatásaitól, talajnedvesség 

Ültetvények talajtakarása évelő kultúrák 
fenntartásával, gyepesítéssel 

2 talajok szénmegkötő képessége, védelem az erózió káros 
hatásaitól, talajnedvesség 

Karbamid műtrágya azonnali bedolgozása, illetve 
folyékony karbamid esetén inhibitor alkalmazása 

1 ammónia-emisszió csökkentése 
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Választható gyakorlatok ÜLTETVÉNYEKBEN 

 I. pillér: Agro-ökológiai Program (AÖP) 7. TERV 



II. pillér: Környezet- és klímabarát gazdálkodás 

• Környezet- és éghajlatvédelmi és egyéb gazdálkodási kötelezettségvállalások  

• agrár-környezetvédelmi kötelezettségvállalások 
• ökológiai gazdálkodás  
• mezőgazdasági és erdészeti genetikai erőforrások  
  megőrzése 
• erdőkörnyezet-védelem 

• Natura 2000 területek kompenzációs támogatása – erdő és gyep 

• Agro-ökológiai célú nem termelő beruházások és fenntartásuk 

• Beruházások – erdőtelepítés, ammónia emisszió csökkentése, telepfejlesztés  

• Állatjóléti intézkedések, génmegőrzés 

 

Átmeneti évekre új 3 éves 
program 2022-től, új kiírás 

2025-ben (5 év) 

TERV 



II. pillér: Agrár-környezetgazdálkodási program 1. 

Tápanyaggazdálkodási előírások 

• Talajvizsgálaton alapuló tápanyaggazdálkodási terv készítése talajtani szakértő 
bevonásával (A) 

• Kötelezettségvállalási időszak alatt legalább egy alkalommal zöldtrágyanövény 
termesztése, vagy istállótrágya kijuttatása (A) 

• Tápanyagutánpótlás során a kijuttatott N hatóanyag mértéke nem haladhatja meg a 
90, illetve 50 kg/ha/év értéket (ZA, V) 

• A kötelezettségvállalási időszak alatt legalább egy alkalommal a területen képződő 
melléktermékek (különböző szalma- és szármaradványok) visszaforgatása a talajba (V) 

• A vetésszerkezetben legalább 15% szálas pillangós takarmánynövény, valamint 
legalább 5% zöldugar tartása (V) 

TERV 



II. pillér: Agrár-környezetgazdálkodási program 2. 

Talajvédő előírások 

• Az erózióérzékeny területeken dohány, 
cukorrépa, takarmányrépa, burgonya, 
csicsóka termesztése tilos   

• A talaj forgatása – beleértve a 
szervestrágya bedolgozását is – csak a 
lejtő irányával merőlegesen történhet (A) 
(  12%-os lejtő feletti területeken) 

• Vízzel telített talajon mindennemű gépi 
munkavégzés tilos (A) 

• Középmély lazítás elvégzése a 
kötelezettségvállalási időszak alatt 
legalább egy alkalommal (V) 

Vízvédelmi előírások 

• Partvonallal közvetlenül érintkező táblák 
esetén a partvonallal  érintkezően 
legalább 12 méter  szélességű füves 
mezsgye fenntartása (ZA) 

TERV 



II. pillér: Földhasználatváltást segítő intézkedések 

Agro-ökológiai nem termelő beruházások 

• Földhasználat váltást, illetve az élőhelyek helyreállítását elősegítő nem termelő 

beruházások – méhlegelő, gyeptelepítés,  erózióvédelmi sáv, füves mezsgye, 

cserjesáv, ültetvény sorközgyepesítés 

• Vízvédelmi célú nem termelő beruházások - vízvisszatartás, vizes élőhelyek 

létrehozása, parti sáv kialakítása, erózióvédelmi létesítmények 

• Környezeti vagy klímavédelmi célú agrár-erdészeti rendszerek telepítése - 

mezővédő fasor és fásítás, fás legelő 

Agro-ökológiai földhasználat-váltást ösztönző program 
• Egyes nem termelő beruházások keretében létrehozott élőhelyek fenntartását 

célzó több éves támogatás 

Zöld Támogató Hálózat 

TERV 



Köszönöm a megtisztelő figyelmüket! 

Elérhetőség: 
 
eva.kinoranyi@am.gov.hu 


