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VÁRHATÓ MENETREND
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A tárgyalások az új EP 
felállítása után folytatódnak



KAP JOGALKOTÁSI FOLYAMAT

• KAP Stratégiai Terv 

rendelet

• Horizontális rendelet

• Egységes Közös 

Piacszervezésről szóló 

rendelet módosítása



KAP KÖLTSÉGVETÉSE – EU
KAP

folyó áron: -5%

Kohézió
is csökken

Kutatás

+ 10 milliárd €
agrárkutatásra

Migráció

Határellenőrzés
és -védelem

Digitális gazdaság



KAP KÖLTSÉGVETÉSE – HU

Közvetlen 

támogatások

folyó áron:

-4%

Vidékfejleszt

ési 

támogatások

folyó áron:

-15%



ÚJ KAP – ÚJ KERETEK

Tagállamok számára jóval nagyobb 

mozgástér.



A TÁMOGATÁSPOLITIKA POTENCIÁLIS ESZKÖZEI

I. PILLÉR
EU társfinanszírozás: 100%

KÖZVETLEN TÁMOGATÁSOK
 Termeléstől független
 Termeléshez kötött

PIACI INTÉZKEDÉSEK

II. PILLÉR
EU társfinanszírozás: 70%, 43%*

VIDÉKFEJLESZTÉSI 
TÁMOGATÁSOK

*korábban: 85%, 53%

A II. pillér esetén 
előirányzott csökkent 

összegű EU finanszírozás 
egy kisebb hányadát is 
teszi majd ki a II. pillér 

teljes költségvetésének.

Ehhez hozzájön még a 
tagállami finanszírozás, 

amellyel együtt 
összességében nem 
várható csökkenés a

II. pillér büdzséjében.



I. PILLÉR (1)

KÖZVETLEN TÁMOGATÁSOK

 Termeléstől független
Kötelező 

capping és 

degresszivi

tás
Redisztributív

kiegészítő

Érzékeny ágazatok 

számára: 10%+2% 

(korábban 13%+2%)

Alap 

jövedelemtámogatás

zöldítés, fokozott 

környezeti 

követelmények, 

elképzelhető 

támogatáscsökkenés a 

külső kiegyenlítés 

miatt

Fiatal gazda 

kiegészítő

min. 2%: fiatalok 

támogatására

Eco-scheme önkéntes

• Termeléshez 

kötött



KÖTELEZŐ CAPPING ÉS DEGRESSZIVITÁS

Támogatásösszeg Elvonás

100.000 € felett 100%

90.000-100.000 € 75%

75.000-90.000 € 50%

60.000-75.000 € 25%

60.000 €-ig 0%

Elvont összegek 

felhasználása:
Redisztributív

kiegészítő 

támogatásra

és/vagy

Vidékfejlesztési

támogatásra

DE: a foglalkoztatásra

fordított összegekkel

csökkenthető az elvonásra

kerülő összeg!



II. PILLÉR

VIDÉKFEJLESZTÉSI TÁMOGATÁSOK

Jelenlegihez hasonló intézkedések 

bevezetésére lesz lehetőség:
környezet- és éghajlatvédelmi vállalások, 

hátrányos természeti adottságú területek, 

beruházások, fiatal gazda, diverzifikáció, 

együttműködések, tudásátadás

min. 30% 

környezeti célra

min. 5% - LEADER-re

max. 4% - TS-re

I. PILLÉR (2)
PIACI INTÉZKEDÉSEK

Ágazat-specifikus, a piachoz 

alkalmazkodást segítik

I. pilléres források 3%-áig további 

szektorok esetében is bevezethető lesz



PIACI INTÉZKEDÉSEK – TÉSZ támogatások

• Működési programok: Az elismert TÉSZ-ek működési programjain keresztül 

megvalósított célok és tevékenységek támogatása - min. 3, legfeljebb 7 év - az 

MS által választott beavatkozásokhoz - a tagállamok által jóváhagyott - max. 1/3 

kríziskezelésre.

• A termelői szervezetek az Unió által részben finanszírozott működési alapot 

hozhatnak létre. Az EU pénzügyi támogatás a kiadások legfeljebb 50%-a, és 

nem haladhatja meg a TÉSZ értékesített termékének 5%-át.



TÁMOGATÁSPOLITIKAI ESZKÖZÖK ÖSSZEGZÉSE KÖRNYEZET- ÉS 

ÉGHAJLATPOLITIKAI CÉLOKRA



STRATÉGIAI TERV TARTALMA

a) igények felmérése

b) intézkedési stratégia

c) az egyes intézkedések leírása

d) a stratégiában részletezett a közvetlen kifizetések, 
illetve a vidékfejlesztési intézkedések ismertetése

e) a szektoriális programok és intézkedéseik leírása

f) célok és pénzügyi terv

g) irányítási és koordinációs struktúra leírása az ex-ante 
kondicionalitások értékelését is beleértve

h) azon elemek leírása, melyek biztosítják a KAP 
korszerűsítését

i) egyszerűsítéshez, illetve a kedvezményezett csökkentett 
adminisztratív terhekre vonatkozó elemek leírása

A Stratégia Terv benyújtását

követően a Bizottságnak 8

hónapja van a jóváhagyásra.

A véglegesítés folyamatos

kommunikációt igényel majd a

Bizottság és a tagállam

között.



MINDKÉT PILLÉR ESETÉN MEGHATÁROZÓ SZABÁLYOK

• Hangsúlyos szerepet kapnak a tudásátadási és 

innovációs rendszerek, amelyeknek a kutatás, az 

innováció és a digitalizáció ösztönzését és 

eredményeik terjesztését kell ellátniuk -> Stratégiai 

Tervben ki kell térni ennek biztosításának mikéntjére

• Stratégiai Tervek végrehajtásának támogatására KAP 

Hálózatok jönnek létre

• Pillérek közötti átcsoportosítás lehetősége:

I. 

PILLÉR

II. 

PILLÉR

15%

+15%

Környezeti és 

éghajlatpolitikai

célokra



KAMARA VÉLEMÉNYE

• Javasolt költségvetés tervezet elfogadhatatlan

• KAP szempontjából releváns más pénzügyi fejezetek alakulását 

is nyomon kell követni

• Külső kiegyenlítés korábbi metódusa igazságosabb, az a 

támogatandó

• Termeléshez kötött támogatások szintjének csökkentése nem 

elfogadható

• Az egységes stratégiai tervezés mellett fennáll annak 

kockázata, hogy a területalapú támogatások kifizetése csúszni 

fog – a kockázat vizsgálandó, kezelendő

• A környezeti és éghajlatvédelmi intézkedéseket csak azok 

versenyképességre és gazdasági fenntarthatóságra gyakorolt 

hatásának előzetes vizsgálatával szabad bevezetni, 

máskülönben kontra-produktívak lesznek

• Gyors elfogadásnál fontosabb annak elérése, hogy a KAP 

költségvetése ne csökkenjen!



KÖSZÖNÖM

A FIGYELMET!


