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Ez zárult le

Mit és mikor?
•3 KAP rendeletet 2018
nyara óta
•Átmeneti évek rendelete
2019 ősze óta
Ki?
•Mezőgazdasági és Halászati
Tanács (agrárminiszterek)
•Európai Parlament
•(Agrár Bizottság előkészít)

2020.10.

2020.11.

Ez van hátra

TRILÓGUS

2021.?

Mi van há
hátra a Triló
Trilógus utá
után?
2021 folyamán (portugál majd szlovén
elnökség a Tanácsban):
•Az ágazati alap jogi aktusok elfogadása;
•Az uniós végrehajtási jogszabályok várható
elfogadása;

Legkésőbb 2021. december 31-ig:

Tagállami tervezés „egyszerűsége”, a GANTT diagramunk
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Hazai szervezeti/jogszabályi,
szabályozási háttér"menedzsment"
AM utasítás egyeztetés
AM utasítás megjelenése

Háttéranyagok
jogszabályi háttér összefoglalók gyűjtése
korábbi tervezési tapasztalatok
összegyűjtése, prezentálása a MCS tagok
felé
közös munkafelület bevezetése
(sharepoint)

Munkacsoportok felállítása
Munkacsoport további tagsági kérdések
tisztázása rögzítése
Almunkacsoportok tagsági kijelölések
Munkacsoport megalakulása, ülései
Almunkacsoportok működése
KAP I
KAP II
Monitoring
Kockázatkezelés
Szektorális int
AKIS
Zöld'
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Előzetes értékelések (ex-ante,
SKV)
egyedi megrendelő előkészítés, aláírás
Folyamatos konzultáció az értékelőkkel
Értékelési mérföldkövekeredménytermékek
Ex-ante (I. melléklet) jelentéseredménytermék
SKV (I melléklet) jelentéseredménytermék

Ágazati helyzetelemzések
Ágazati helyzetelemzések

KAP Stratégiai Tervezés
SWOT
SWOT first draft
SWOT almunkacsoportokban
SWOT workshop-társadalmasítás
SWOT final (II. melléklet)eredménytermék

Szükségletelmzés

•A tagállami KAP stratégiai tervek
véglegesítése és hivatalos benyújtása;
•A KAP nemzeti jogszabályok elfogadása 2022
folyamán;

ÚJ KAP indulása: 2023. január 1.

Igény lista
Szükséglet értékelés és priorizálás (MCS,
alMcs)
Rangsoroolt szükségletekeredménytermék

Beavatkozási logika
Szükségletek és a lehetségek intézkedések
előzetes vizsgálata (alMcs)
Intézkedési térkép- felsővezetői
döntésekkel!
Beavatkozási stratégia- eredménytermék

Több beavatkozáshoz is
kapcsolódó közös elemek
ismertetése
Definíciók
Kondicionalitás
Közvetlen kifizetések közös elemei
TS
CAP Network
Demarkáció és szinergia a többi alappal

Ágazati és vidékfejlesztési
beavatkozások kidolgozása
(közvetlen kifizetések is)
Almunkacsoportok intézkedései
KAP I
KAP II
Monitoring
Kockázatkezelés
Szektorális int
AKIS
Zöld'
Kidolgozott intézkedés leírások eredménytermék

Cél és pü. Tervek
Mérföldkövek és célértékek véglegesítése
Folyamatleírások, magyarázatok és egyéb
kvalitatív szövegezés
Koherencia vizsgálat
Pénzügyi táblák generálása
Indikátortáblák és pénzügyi táblákeredménytermék

Egyéb horizontális feladatok
Irányítási és koordinációs rendszer
kidolgozása
KAP korszerűsítését biztosító elemek
kidolgozása-AKIS és digitális technológiák
(AKIS almunkacsoport)
Egyszerűsítés, adminisztratív terhek
csökkentését biztosító elemek kidolgozása
Monitoring Bizottság felállítása
Egyeztetés - Országos Környezetvédelmi
Tanács (2021 első félév)
Egyeztetés - …
….
COM-mal bilat egyeztetések
Társadalmasítás
KAP konferencia
Nem Hivatalos Benyújtás
Hivatalos benyújtás

Kockázat besorolások

•2021 és 2022 úgynevezett átmeneti évek a
KAP szempontjából, szabályairól később

alacsony

15
30

Milyen az MFF tá
tárgyalá
rgyalási folyamata?
Miről?
•EU 7 éves költségvetéséről;
•A költségvetési fejezetek alapszabályairól;
•3. fejezet tartalmazza a KAP költségvetését;
•+ Next Generation EU;
Ki?
•Európai Tanács (tagállamok állam- és
kormányfői): 2020. július 18-21.
•Európai Parlament egyetértése szükséges –
2020. november?
•(Bizottság előkészít)
•+a saját forrás határozathoz nemzeti ratifikáció

Mi szerepel az MFF megá
megállapodá
llapodásban a KAP
vonatkozá
vonatkozásában?

A KAP pé
pénzü
nzügyi keretei EU 27 (2021(2021-2027)
• A KAP részaránya ugyan visszaesne, de az Európai Bizottság eredeti javaslatával szemben
nem csökkenne 30% alá.
• A KAP-ot is magába foglaló fejezet főösszege 356,374 Mrd euró lenne (2018-as árakon),
amely 20 Mrd-dal magasabb az eredeti, 2018-as bizottsági javaslatnál.
• 40%-ot környezet- és klímavédelmi célokra kellene felhasználni.
(millió EUR)

Folyó áron
270 044

2018-as áron
239 916

Vidékfejlesztés

87 441

77 850

Vidékfejlesztés + NGEU

95 640

85 350

Teljes KAP

378 530

336 444

Teljes KAP + NGEU

386 729

343 944

Közvetlen támogatások

(Az EP egyetértéséig nem tekinthető véglegesnek!)

A KAP forrá
források vá
várható
rható alakulá
alakulása Magyarorszá
Magyarország
eseté
esetében (2021
(20212021-2027)
2027)
A Next Generation EU program vidékfejlesztésre fordítható 7,5 Mrd eurójából - 2018-as
árakon - 262,9 millió euró jutna Magyarország számára.
(millió EUR)
(Az EP egyetértéséig nem tekinthető véglegesnek!)
Közvetlen támogatások

Folyó áron
8 702

2018-as áron
7 734

Vidékfejlesztés

3 010

2 680

Vidékfejlesztés + NGEU

3 313

2 957

Teljes KAP

11 938

10 614

Teljes KAP + NGEU

12 241

10 892

(Az EP egyetértéséig nem tekinthető véglegesnek!)

MFF KAP szabá
szabályozá
lyozási keretei
• Önkéntes capping 100 000 euró felett, önkéntes munkabér korrekcióval. A capping
hatálya csak az alaptámogatási elemre vonatkozna. (A degresszióról az ágazati jogszabály
rendelkezik.)
• A külső konvergenciát minden tagállam finanszírozná, emellett pedig bekerült két
mérföldkő a folyamatba, 2022-re 200, 2027-re pedig mindenhol legalább 215 euróra
nőne a közvetlen támogatások hektárra vetített átlaga.
• A Mezőgazdasági Tartalék első feltöltése a 2022-ben elvont, de fel nem használt
forrásokból történne. Az alap mérete 450 millió euró lenne, folyó áron.
• A pillérek közötti átcsoportosítás mértéke a jelenlegi 15-ről 25%-ra emelkedne. A
konvergencia kedvezményezettjei 30%-ot csoportosíthatnak át az I. pillérbe.
• A vidékfejlesztési társfinanszírozás mértéke a kevésbé fejlett régiók esetében 85%-on
maradna.
• A kötelezettségvállalások visszavonására vonatkozó n+3 szabály n+2-re változna.
(Az EP egyetértéséig nem tekinthető véglegesnek!)

Mit tartalmaz jelenleg a KAP reformfolyamat?

(A bemutatott részletek a Tanács álláspontját tükrözik)

A KAP reform cé
célkitű
lkitűzési fenntartható
fenntarthatóság alapú
alapúak

+ MODERNIZÁ
Szaktaná
MODERNIZÁCIÓ
CIÓ: Szaktanácsadás,
Szaktanácsadá
csadás,
MODERNIZÁCIÓ:
innová
innováció
ció, digitalizá
digitalizáció
ció.
innováció,
digitalizáció.

A formá
formálódó KAP új teljesí
teljesítési modellje
• Fókuszpontja egy közös KAP Stratégiai Terv mindkét pillérre, az Európai Bizottság
formális jóváhagyásához kötve.
• Megfelelőség-orientáció
helyett
eredményorientált
megközelítés.
Egységes
indikátorrendszer segítené az eredmények bemutatását és a célok megvalósulásának
nyomon követését, akár pénzügyi következményekkel.
• „Single audit” megközelítés a bizottsági ellenőrzések tekintetében.
• Megerősített környezeti kondicionalitás, amely a korábbi 30%-hoz képest az összes
közvetlen kifizetés előfeltételévé válna.
• Több opcionális elem a kis- és közepes gazdaságok felé történő forrásátcsoportosítás
előmozdítására, az igazságosabb forráseloszlás céljával.
• Növekvő figyelem a digitalizáció, innováció, tudásátadás és a kockázatkezelés irányába.
• Közös miniszteri nyilatkozat az egyszerűsítésről.
(A bemutatott részletek a Tanács álláspontját tükrözik)

Az új KAP tervezett zö
zöld felé
felépítmé
tménye

A gazdálkodók számára
önkéntes lehetőségek

A gazdálkodók
számára kötelező

Új KAP I. pillé
pillér: Kiterjesztett kondicionalitá
kondicionalitás
• Meg kell felelni a gazdálkodási követelményeknek
(JFGK – 12) és a földterület helyes mezőgazdasági
és környezeti állapotára (HMKÁ - 10) vonatkozó
feltételeknek;
• A zöldítés korábbi elemei közül az állandó
gyepterületek fenntartása és az ökológiai
fókuszterületek kijelölése beolvadnak az
alapfeltételek közé;
• A korábbi 30%-tól eltérően az összes közvetlen
támogatás és területalapú vidékfejlesztési
kifizetés előfeltételévé válna;

Új elemek:
• Foszfátok diffúz szennyező források ellenőrzése,
• Vizes élőhelyek és tőzeglápok védelme.

Követelmény

Bizottsági javaslat

HMKÁ 8

Vetésforgó

HMKÁ 9

Elnökségi módosító javaslat 2014-2020 közötti
előírásokhoz való
megfeleltetés
Vetésforgó vagy egyéb, a talaj 10/2015. (III. 13.) FM
termékenységét megőrző
rendelet (zöldítés
gyakorlatok, például
rendelet)
terménydiverzifikáció
7-9.§
Növénytermesztés
diverzifikálása

Hazai megvalósíthatóság

A klasszikus, többéves
vetésforgó előírása
ellenőrzés
szempontjából nehezen
kivitelezhető az egyéves
jogcímek esetében. A
jelenleg is alkalmazott
50/2008. (IV. 24.) FVM vetésváltási szabályok,
rendelet (HMKÁ
illetve a diverzifikációs
rendelet)
előírás továbbvitele,
1. sz. melléklet
illetve adott esetben
6.1. pont Vetésváltási továbbfejlesztése
szabályok
megoldható.
Nem termelési célú
A szántóterületek egy
10/2015. (III. 13.) FM A zöldítés EFA elemének
tájképi jellegzetességek minimális arányán
rendelet (zöldítés
továbbviteleként
vagy mezőgazdasági
nem termelési célú tájképi
rendelet)
megoldható előírás.
területek minimális
jellegzetességek megőrzése 13-24. §
A tájképi elemek
aránya
vagy
EFA területek kijelölése védelme és a vágási
A táj jellegének
növényvédő-szer mentesen
tilalom jelenleg is HMKÁ
megőrzése
művelt másodvetés vagy N- 50/2008. (IV. 24.) FVM előírás, továbbvitele
A sövények és a fák
megkötő növény termesztése rendelet (HMKÁ
megoldható.
kivágásának tilalma a A táj jellegének megőrzése rendelet)
madarak költési és
A sövények és a fák
1. sz. melléklet
fiókanevelési
kivágásának tilalma a
7.2. pont Kivágási
időszakában;
madarak költési és
tilalom fészkelési
Esetleg az invazív
fiókanevelési időszakában; időszakban
növényfajok
Opcionálisan az invazív
megjelenésének
növényfajok megjelenésének
megakadályozását
megakadályozását szolgáló
szolgáló intézkedések intézkedések megtétele.
megtétele

Új KAP I. pillé
pillér: AgroAgro-ökoló
kológiai Alapprogram I.
„Eco-schemes” = Agro-ökológiai Alapprogram
•Új, AKG típusú támogatás az I. pillérben;
•Tagállami szinten kötelező, de gazdálkodói szinten önkéntes;
•Éves, hektáronkénti (vagy állategység alapú), termeléstől elválasztott kifizetés;
•A minimum-követelményeken és a feltételességi rendszeren túlmutató, az éghajlat és a
környezet szempontjából előnyös mezőgazdasági gyakorlatok alkalmazása – tagállami
mozgástér az intézkedés kialakításában;
•Az alaptámogatást kiegészítő kifizetés formájában vagy a felmerülő többletköltségek és
jövedelem-kiesések ellentételezéseként teljesíthető;

(A bemutatott részletek a Tanács álláspontját tükrözik)

Új KAP I. pillé
pillér: AgroAgro-ökoló
kológiai Alapprogram II.
• Minimális kiadási arány került meghatározásra: 20%
• Az arány elszámolásánál számos rugalmassági elem került beépítésre:
• A 20% a II. pillérből az I. pillérbe történt átcsoportosítást megelőzően kerülne
meghatározásra (magyar javaslat).
• A kiadási arány legfeljebb 50%-kal csökkenthető a II. pilléres agrárkörnyezetgazdálkodási, a Natura 2000 és a zöld beruházási intézkedések kötelező
30%-os mértéket meghaladó kifizetéseivel.
• A 2023-as és 2024-es év ún. tanuló időszak lenne, amelynek értelmében a jogcímen
fel nem használt források átcsoportosíthatóak lennének más, termeléstől elválasztott
közvetlen kifizetési jogcímekre.

(A bemutatott részletek a Tanács álláspontját tükrözik)

Új KAP I. pillé
pillér: Kisgazdasá
Kisgazdaságok elté
eltérő kezelé
kezelése
• Rugalmasabban alakítható az egyszerűsített kistermelői támogatás;
• A kondicionalitás feltételeinek történő megfelelés mellett számos könnyítés, illetve
mentesség került a szabályok közé:
• Egyszerűsített ellenőrzési rendszer lehetősége a kistermelői támogatásban
résztvevők számára és 5 hektáros birtokméretig minden kisgazdaságnak;
• A HMKÁ 8 (vetésforgó, terménydiverzifikáció) és 9 (nem termelő tájképi elemek
minimális aránya) teljesítése alól 10 hektáros birtokméretig mentesíthetőek;
• Helyszíni ellenőrzéstől való eltekintés lehetősége termeléstől elválasztott
támogatások esetében;
• A szankció alkalmazásától történő eltekintés, amennyiben annak összege nem éri el
a 250 eurót, valamint olyan esetekben, amikor a meg nem felelésnek nincs súlyos
következménye az érintett sztenderd/célkitűzés elérése szempontjából;
(A bemutatott részletek a Tanács álláspontját tükrözik)

Új KAP I. pillé
pillér: Kö
Közvetlen tá
támogatá
mogatások rendszere
TERMELÉSTŐL ELVÁLASZTVA NYÚJTHATÓ
Fenntarthatóságot elősegítő, alapszintű
jövedelemtámogatás

kötelező elem

Fenntarthatóságot elősegítő, kiegészítő,
átcsoportosítással nyújtható jövedelemtámogatás

önkéntes elem marad

Fiatal mezőgazdasági termelők részére nyújtott
kiegészítő jövedelemtámogatás

a DP boríték min. 2%-ának megfelelő
összeget erre a célra kellene fordítani

Agro-ökológiai Alapprogram (eco-schemes)

tagállami szinten kötelező, termelői szinten
önkéntes, a DP boríték min. 20%-a

TERMELÉSHEZ KÖTÖTTEN NYÚJTHATÓ
Termeléstől függő jövedelemtámogatás

önkéntes elem, max. 13+2%

Gyapotra vonatkozó terményspecifikus tám.
kötelező elem az érintett tagállamokban
VAGY: Alternatívaként megmarad a
(A bemutatott részletek a Tanács álláspontját tükrözik)
kistermelői támogatás.

Új KAP II. pillé
pillér: Vidé
Vidékfejleszté
kfejlesztés
• Valamennyi, jelenlegi intézkedés támogatható marad.
• Az öntözési beruházások esetében biztosított a projekt szintű derogáció a víztest
állapotának vizsgálata alól.
• Az EMVA kikerül a CPR hatálya alól.
• Az EMVA források 5%-át LEADER-re, legalább 30%-át pedig környezetvédelmi
célkitűzésekre kellene fordítani.
• Megmaradhat a vissza nem térítendő beruházási támogatások túlsúlya.
• A fiatal gazdáknak, valamint induló vidéki vállalkozásoknak adható támogatás 100
ezer euróra emelkedik.
• Önkéntes marad a kockázatkezelés.
• A biztosítékmentes előlegfizetési lehetőséget a végrehajtási szabályok között lehet
rendezni.
(A bemutatott részletek a Tanács álláspontját tükrözik)

Új KAP: Fennmaradó
Fennmaradó kocká
kockázatok
A tárgyalások során sikerült jelentősen csökkenteni a működési és pénzügyi kockázatokat
(pl. elszámolás, indikátorrendszer, tervelfogadási folyamat, bizottsági felhatalmazások).
EZZEL EGYÜTT TOVÁBBRA IS ÉRVÉNYES:
•Az új rendszer szűkülő források mellett egyre többet követel a gazdáktól.
•A Stratégiai tervezés bevezetése az I. Pillérben mélyreható újítás, amely számos
kockázatot hordoz magában. (rövid időkeret, bizonytalan tervezés, túlzott adminisztratív
terhek, szubjektív elemek).
•Az indikátorrendszer működőképessé tétele az első években többletterhet jelent majd,
ugyanakkor azok alakulása sok esetben nem a tagállamon vagy a termelőn múlik majd.
•Érdemi egyszerűsítés a Bizottság szintjén várható, tagállami szinten – elsősorban az
intézményrendszer oldalán - a terhek növekedése várható.
•A környezet- és klímavédelmi céloknak való megfelelési kényszer versenyképességi
áldozattal járhat.

Mi az Euró
Európai Parlament állá
lláspontja?

Az összké
sszkép
• Általánosságban elmondható, hogy a Tanács által sem kellő mértékben
egyszerűsített eredeti javaslatot az EP még részletesebbre formálná,
amely sok esetben a tagállami mozgásteret szűkíti vagy a tervezést nehezíti
(pl. kötelező beavatkozások az I. Pillérben).
• Ezzel együtt a módosítási javaslatok kevéssé mélyrehatóak, mint a
Tanácsban, így a kezdetektől hangoztatott, később pedig a többség által
elismert kockázatokat nem csökkentik.
• A környezet- és klímavédelem szempontjából ambiciózusabb, ami
egyúttal szükségszerűen áldozattal jár a versenyképesség és
jövedelembiztonság oldalán.
• Nehezítő körülmény, hogy az MFF-megállapodás semmilyen formában
nem tükröződik a parlamenti álláspontban.

Az EP állá
lláspont fő
főbb elemei I.
• Kötelező capping és degresszió, de önkéntes, 50%-os munkabér korrekció
mellett, hatálya a fiatal gazda és az ökorendszereken kívül minden
közvetlen támogatási elem; + 500 ezer (DP) és 1 millió (RD) eurós aggregát
éves felsőhatár;
• Aktív gazda fogalom kötelező alkalmazása;
• Az alap-, a redisztributív, a termeléshez kötött és az egyéb ágazatok piaci
támogatásaira együttesen legalább a közvetlen támogatási boríték 60%-át
kellene fordítani;
• Kötelező redisztributív támogatás, 6%-os min. kiadási aránnyal;
• Az Agro-ökológiai Alapprogram minimális kiadási aránya 30%;
• Tagállami szinten kötelező, versenyképességet növelő, önkéntes termelői
vállalások;
• Termeléshez kötött támogatásokra legfeljebb 10+2% nyújtható;

Az EP állá
lláspont fő
főbb elemei II.
• Fiatal gazdák támogatására a közvetlen támogatási boríték min. 4%-a
fordítandó, ami csak az I. Pillérben költhető el;
• A kondicionalitás mindenkire vonatkozna, egyszerűsített ellenőrzési
rendszer delegált aktusban;
• A pénzügyi fegyelem mechanizmusa esetében megmaradna a 2 000 eurós
limit;
• Az átmeneti nemzeti támogatások 50%-on történő megőrzése 2027-ig, ref.
időszak felülvizsgálati lehetőséggel;
• Az első teljesítményalapú záróelszámolás és a kétévenkénti teljesítmény
felülvizsgálat két évvel a hatálybalépés után készülne;

Az EP állá
lláspont fő
főbb elemei III.
• Pillérek közötti átcsoportosítás az I. Pillérbe legfeljebb 5%/12%, a II.
Pillérbe 12%, de csak zöld célokat szolgálhat;
• A II. Pillér 35%-a környezet- és klímavédelmi beavatkozásokra fordítandó;
• A II. Pillér 30%-a a beruházások, kockázatkezelés, együttműködések,
valamint tudásátadás és információcsere beavatkozásokra fordítandó
(modern, intelligens, ellenálló, diverz mezőgazdasági szektort támogasson);
• Bizonyos vidékfejlesztési beavatkozásokhoz támogatási maximumot
rendel;
• Félidei felülvizsgálat 2025-ben;
• Teljesítménybónusz a specifikus célkitűzések teljesítéséért;

Mi tö
törté
rténik a KAP átmeneti idő
időszaká
szakában?

Átmeneti rendelkezé
rendelkezések I.
• Az Európai Bizottság 2019. október 31-én mutatta be javaslatát, a
tárgyalások elhúzódása miatt;
• Alapelv: jelenlegi szabályok, de már az új többéves pénzügyi keret terhére;
• Tartalmi elemeinek tárgyalása gyakorlatilag lezárult;
• Kivétel: a Next Generation EU vidékfejlesztési forrásai felhasználási
szabályainak a véglegesítése;
• Megjelenése az MFF-megállapodás véglegesítését követően történhet meg;
• Átmeneti időszak kezdete: 2021. január 1.

Átmeneti rendelkezé
rendelkezések II.
Közvetlen támogatások:
•A SAPS rendszer és minden egyéb közvetlen támogatási jogcím, valamint a válságalap
változatlan formában működhet tovább;
•Sikerült elérni az átmeneti nemzeti támogatás (ÁNT) 2020-as szinten történő
továbbvitelének lehetőségét, annak lehetséges maximuma pedig nem csökken tovább
az átmeneti időszakban;
Vidékfejlesztés:
•A többéves vidékfejlesztési programok: az AKG és az ökológiai gazdálkodási jogcím
egyéves meghosszabbításáról született döntés;
•Bármely egyéb támogatási forma meghirdethető;

Összefoglalá
sszefoglalás

Legfontosabb üzenetek
• A banki finanszírozás (előfinanszírozás, fedezetként történő beszámítás) szempontjából a
közvetlen termelői jövedelemtámogatások szerkezete várhatóan nem változik.
• A támogatási összegek alappillére 2020 után a fenntarthatósági alap jövedelemtámogatás lesz
(felváltva a jelenlegi SAPS és zöldítés jogcímeit).
• Erre a mai rendszerhez hasonlóan épülnek majd kötelező és választható elemek: fiatal gazda-,
termeléshez kötött-, redisztributív- és kistermelői támogatás (+Agro-ökológiai Alapprogram);
• Az átmeneti nemzeti támogatások jövője az átmeneti időszak után is biztosított, a nemzeti
támogatási jogcímek pedig függetlenek a KAP reformjától.
• Megmaradnak a vissza nem térítendő beruházási támogatási lehetőségek.
• Megmarad a válságalap (intervenció és magántárolás is ebből).
• A kifizetések szerkezete tehát nem változik jelentősen, ugyanakkor az igénybevételi és
végrehajtási szabályok várhatóan bonyolultabbá válnak. Az adminisztratív terhek növekedése
azonban elsősorban nem a termelők szintjén jelentkezik majd.

Köszö
szönöm a figyelmet!

Elé
Elérhetős
rhet ség: aniko.juhasz@am.gov.hu

