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Hédervár, 2018. szeptember 12.

A zöld komponens
KAP reform → 2015. évtől kötelező elem a zöldítés a
SAPS támogatás igénybevételekor
cél: a mezőgazdasági tevékenységet végzők járuljanak
hozzá a környezet és a természeti erőforrások
megőrzéséhez
Elemei:
– Állandó gyepterületek fenntartása
– Növénytermesztés diverzifikálása
– Ökológiai jelentőségű területek (EFA) fenntartása
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Jogszabályi háttér
EU szintű szabályozás
– 1307/2013/EU közvetlen kifizetési alaprendelet
– 639/2014/EU felhatalmazáson alapuló, a
részletszabályait tartalmazó delegált rendelet

zöldítés

Hazai jogszabály
– az éghajlat és környezet szempontjából előnyös
mezőgazdasági gyakorlatokra nyújtandó támogatás
igénybevételének szabályairól, valamint a szántóterület, az
állandó gyepterület és az állandó kultúrával fedett
földterület növénytermesztésre vagy legeltetésre alkalmas
állapotban tartásának feltételeiről szóló 10/2015. (III. 13.)
FM rendelet
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A támogatás igénybevétele
• Jogosult:
– az éghajlat és környezet szempontjából előnyös
gyakorlatok folytatására kötelezett, a tárgyévben
egységes
kérelmet
benyújtó,
jogszerű
földhasználóként
bejegyzett
mezőgazdasági
termelő

• Általános mentesség:
– Ökológiai gazdálkodásban művelt terület
– Kistermelők
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Állandó gyepterületek fenntartása
• Állandó gyep: a mezőgazdasági üzem vetésforgójában öt vagy
öt évnél több évig nem szereplő gyep és/vagy egyéb gyepalkotó
takarmánynövény területe
• MePAR fedvényben lehatárolt – évenkénti felülvizsgálat
• Környezeti szempontból érzékeny állandó gyepterületeknek a
Natura 2000 gyepek minősülnek – szigorúbb előírások
• Országos szinten kell megőrizni az állandó gyepterületek
arányát (12,57 %)
• Visszaállítási kötelezettség
– ha az országos arány 5 %-nál nagyobb mértékben csökken
– azon gazdálkodókra vonatkozik, akik a megelőző két évben állandó gyepet törtek fel
– területi kötöttség csak a Natura 2000 gyepek esetében
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Állandó gyepterületek fenntartása
• A 2017. évi országos álladó gyepterület arány
13,16%. Az állandó gyep arány a 2015. évi
referencia arányhoz (12,57 %) képest +4,69%-os
növekedést mutat, így visszaállítást nem kellett
elrendelni.
• Az elmúlt évek állandó gyepterület adatai:
Év
2015
2016
2017
Forrás: MÁK

Bejelentett állandó gyepterület (ha)
631.655
659.355
702.238
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Állandó gyepterületek fenntartása
• Natura 2000 gyepterületek
Év
2015
2016
2017

Natura 2000 gyepterület (ha)
496.568
460.145
452.082

Forrás: MÁK

Csökkenés oka a támogatható területek csökkenése:
• a potenciálisan művelhető - vagyis a támogathatóság kritériumainak alapvetően
megfelelő -, ugyanakkor elszigetelt, az elmúlt 8 évben egységes kérelemben
igénylés vagy bejelentés által nem érintett gyepterületeket nem támogatható
kategóriába sorolták;
• a fás szárú gyomokkal fertőzött, továbbá a minimumkövetelmények
szempontjából több éve nem megfeleléssel érintett területek kizárása a
támogatható területek köréből.
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Növénytermesztés diverzifikálása
• 10 és 30 ha szántóterület között legalább két növénykultúrát
kell termeszteni, a fő kultúra max. 75 % lehet
• 30 ha szántó felett legalább három kultúrát kell termeszteni,
a két fő kultúra max. 75 % lehet
• A másodvetés és az ökológiai jelentőségű másodvetés is
elszámolható különböző növénykultúrának.
• Azok a kultúrák vehetőek figyelembe, amelyek a tárgyév
május 1-jétől szeptember 30-ig terjedő időszakban a
leghosszabb ideig vannak jelen a gazdálkodó bejelentett
parcelláin.
• A növénykultúrák különbözőségét jogszabály határozza meg
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A növénytermesztés diverzifikálása
A gazdálkodó egy időpontban három különböző táblán, három különböző növénykultúrát termeszt.

A gazdálkodó az egész területét ősszel egy növénykultúrával vetette be, és él a másodvetés
lehetőségével a terménydiverzifikáció elszámolásához.
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A növénytermesztés diverzifikálása
2015. év

Két
különböző
növénykultúra
termesztésének
kötelezettsége
Három különböző
növénykultúra
termesztésének
kötelezettsége

2017. év

2016. év

gazdálkodók
száma

érintett
szántóterület (ha)

28 380

488 987

26 907

462 392

26 636

459 466

21 575 3 242 498

21 281

3 120 596

21 673

3 160 422

gazdálkodók
száma

érintett
szántóterület (ha)

gazdálkodók
száma

érintett
szántóterület (ha)
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EFA területek fenntartása
• A szántóterület legalább 5 %-ának megfelelő méretű
EFA területet kell kijelölni
• Szántóterületen elhelyezkedő elemek (pl. parlag,
másodvetés, egyes tájképi elemek)
• Szántóval határos elemek (pl, fás sáv, bokorcsoport)
• A célterületként elszámolható területnek nem kell
feltétlenül támogatható területnek lennie
• Lehetőség van a szomszédos, nem saját kezelésben lévő
EFA területek elszámolására is → rendelkezésre állás
• Súlyozás és átváltás (pontszerű és lineáris elemek esetén)
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EFA területek - mentességek
• 15 ha-nál kisebb szántóterület
• Ha a szántóterületének több, mint 75%-a:
– parlagon hagyott terület; vagy ideiglenes gyep; vagy
egynyári takarmánynövény; vagy hüvelyes növény; vagy az
előzőek kombinációja;
• Ha a támogatható mezőgazdasági területének több, mint 75%-a
– állandó gyep; vagy ideiglenes gyep; vagy egyéb egynyári
takarmánynövény; vagy rizs, indiánrizs; vagy az előzőek
kombinációja;
• A fennmaradó szántóterültre vonatkozó 30 ha-os határ eltörlésre
került 2018. január 1-jétől
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EFA területek típusai
• parlagon hagyott földterület;
• teraszok;
• tájképi elemek: fás sávok; magányosan álló fák; fa- és
bokorcsoport; kis tavak; gémeskutak és kunhalmok;
• vízvédelmi sávok és táblaszegélyek
• EMVA támogatásból létrehozott agrár-erdészeti hektárok
• erdőszélek mentén fekvő támogatható sáv - termeléssel vagy
termelés nélkül
• rövid vágásfordulójú fás szárú energetikai ültetvény
• EMVA támogatásból erdősített területek;
• ökológiai jelentőségű másodvetés
• nitrogénmegkötő növényekkel beültetett területek;
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Egyes EFA területek kezelése
Parlagon hagyott területek
– a pihentetési időszak alatt (legalább tárgyév január 1-től
augusztus 31-ig) semmilyen növénykultúrát nem
vetnek/telepítenek és nem takarítanak be;
– a pihentetés időtartama alatt a terület teljes egészén nem
használható növényvédő szer;
–a
HMKÁ*
előírásainak,
illetve
a
minimum
követelményeknek meg kell felelni, ezért
– az eseti tisztító kaszálás, tisztító legeltetés valamint a
mechanikai gyomirtás megengedett
* Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot fenntartásához szükséges előírások – 50/2008.
(IV.24.) FVM rendelet
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Egyes EFA területek kezelése
Tájelemek
Fás sáv
– A korábban önálló fasor EFA elem összevonásra került a fás
sáv elemmel
– A fás sáv átlagosan legfeljebb 20 méter széles lehet, viszont
ebből a 20 méterből egy átlagosan 10 méter széles terület
igényelhető, amely min. 3 m széles - 2018-as változás
– Legalább 30 méter hosszú egybefüggő területet kell, hogy
alkosson (lineáris jelleg), mely terület szántóterülettel
érintkezik.
– Fás sáv esetében lehet egy legfeljebb 5 méter széles puffer
(pl. földút) a szántó és a fás sáv között
15

Fás sáv I.

Magyarázat: A bal oldali ábrán a sárga sraffozott területtel van jelölve a korábbi szabály szerint (max. 10 méter
szélességű) kérelmezhető és elszámolható fás sáv. A jobb oldali ábrán pedig a 2018-tól érvényes előírások szerint, a kék
határvonal jelenti a szabályoknak megfelelően kijelölt fás sávot, a sárga sraffozott terület pedig azt a részt, amely ebből az
elemből a közvetlen érintkező szántóterülethez kérelmezhető és elszámolható.
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Forrás: BFKH

Fás sáv II.

Magyarázat: A bal oldali ábrán a kék vonallal lehatárolt fás sáv látható, melyen egy sárga sáv a 20 m-es átlagszélességet
mutatja. A képen látható, hogy a valóságban létező elem szélessége helyenként meghaladja a 20 m-t, helyenként annál
keskenyebb. A jobb oldali ábra pedig azt mutatja, hogy ugyanezen fás sávból csak a szántó felé eső átlagolt 10 méteres sáv
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(sárga sraffozott terület) számolható el EFA-területként.
Forrás: BFKH

Egyes EFA területek kezelése
Védett tájképi elemek (50/2008. (IV.24) FVM rendelet alapján)
Magányos fák, fa- és bokorcsoportok
– MePAR-ban lehatárolt, szántón elhelyezkedő elemek
– a fa- és bokorcsoportok kiterjedése min. 0,01 ha, max. 0,5 ha,
legalább 50 %-ban fás szárú növényekkel borítottnak kell
lennie
– az eseti tisztító kaszálás, tisztító legeltetés valamint a
mechanikai gyomirtás megengedett
– fa- és bokorcsoportok esetén a mezőgazdasági talajmunka
tilos, kitermelés csak a fenti arány megtartásával lehetséges
,
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Egyes EFA területek kezelése
Védett tájképi elemek (50/2008. (IV.24) FVM rendelet alapján)
Kis kiterjedésű tavak
– MePAR-ban lehatárolt, szántóval körülvett, 0,01 és 0,5 ha
közötti kiterjedésű nyílt vízfelületű vagy időszakosan
jelenlévő, vizenyős, mocsaras, legfeljebb 10 méter széles part
menti vegetációval szegélyezett terület,
Gémeskút, kunhalom
– MePAR-ban megjelenített poligonok alapján igényelhető
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Egyes EFA területek kezelése
Vízvédelmi sávok és táblaszegélyek
– a vízvédelmi sáv min. 1 m - max. 5/20 m széles,
MePAR-ban lehatárolt terület
– a táblaszegély min. 3 m - max. 20 m széles
– a bejelentett táblával szomszédos területek is
elismerhetőek
– A vízvédelmi sávokra a HMKÁ szabályok vonatkoznak
– A területeken csak az eseti tisztító kaszálás, tisztító
legeltetés
valamint
a
mechanikai
gyomirtás
megengedett
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Egyes EFA területek kezelése
Erdőszélek menti hektársávok
• Termeléssel vagy termelés nélkül is elszámolható
• Termelés nélkül csak az eseti tisztító kaszálás, tisztító legeltetés valamint
a mechanikai gyomirtás megengedett
• Növényvédő szer használata termelés esetén sem megengedett a vetéstől
betakarításig tartó időszakban
Rövid vágásfordulójú fás szárú energetikai ültetvény
• Növényvédő szer és műtrágya használata nem megengedett
• csak bizonyos fajokból állhat
Agrár-erdészeti rendszerek
• Csak az új VP által támogatott területek számolhatóak el
Erdősített területek
• Csak a 2008 utáni EMVA forrásból származó erdősítések számolhatóak el
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Egyes EFA területek kezelése
N-megkötő növényekkel bevetett területek
– A listában szereplő N-megkötő fajokkal vagy azok keverékével
bevetett, SAPS igényléssel érintett szántóterületek számolhatóak el
– N-megkötő és nem N-megkötő fajok keveréke csak akkor
alkalmazható, ha a N-megkötő növénykultúra keveréken belüli
csíraszám aránya meghaladja az 50%-ot.
– A minősítettvetőmag-használat címkével, számlával, illetve a
minősítést igazoló bizonyítvánnyal is igazolható
– Termesztési időszakok:
• Évelő növények: május 1. – szeptember 30.
• Egynyári növény: április 1. – május 31.
Szója: máj. 15. – júl. 15., zöldborsó, lóbab: máj. 1-31., Veteménybab: máj. 10. – júl. 20.
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Egyes EFA területek kezelése
Ökológiai jelentőségű másodvetés
– Két főnövény termesztése közötti időszakban elvetésre kerülő
zöldtrágya vagy téli takarónövény legalább két fajból álló
keveréke
– Fenntartási időszak: a vetéstől számított legalább 60 napig
az ökológiai jelentőségű másodvetést a gazdálkodó nem
forgathatja be.
– A tárgyévi első növény betakarítása után, de a következő év első
növényének vetése előtt, október 1-ig kell elvetni és a vetést és
beforgatást a vetést és beforgatást követő 15 napon belül be
kell jelenteni
– A vethető fajok listája a meliorációs retekkel bővült 2018-tól
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Zöldtrágya növények a zöldítésben
1. Lóbab (Vicia faba var. major)
2. Szegletes lednek (Lathyrus sativus)
3. Takarmánybükköny (Vicia sativa)
4. Hajdina (Fagopyrum esculentum)
5. Facélia (Phacelia tanacetifolia)
6. Alexandriai here (Trifolium alexandrinum)
7. Cirok (Sorghum vulgare)
8. Kerti zsázsa (Lepidium sativum)
9. Fehérvirágú csillagfürt (Lupinus albus)
10. Sárga virágú csillagfürt (Lupinusluteus L.)
11. Kék virágú csillagfürt (Lupinus angustifolius L.)
12. Édes csillagfürt (fehér, sárga vagy kék virágú)
(Lupinus alba)
13. Somkóró (Melilotus albus)
14. Perzsahere (Trifolium resupinatum)
15. Vöröshere (Trifolium pratense L.)
16. Fehérhere (Trifolium repens L.)
17. Korcshere (Trifolium hybridum)

18. Szöszösbükköny (Vicia villosa Roth)
19. Bíborhere (Trifolium incarnatum)
20. Olaszperje (Lolium multiflorum)
21. Olajretek (Raphanus sativus L.var.oleiformis Pers.)
22. Fehérmustár (Sinapis alba)
23. Takarmányrepce (Brassica napus)
24. Zöld rozs (Secale cereale)
25. Sziki kender (Crotalaria juncea L.)
26. Négermag (Guizotia abyssinica)
27. Abesszin vagy etiópiai mustár (Brassica carinata)
28. Fekete zab (Avena strigosa)
29. Pannonbükköny (Vicia pannonica)
30. Len (Linum usitatissimum)
31. Takarmánybaltacim (Onobrychis viciifolia)
32. Meliorációs retek (Raphanus sativus var.
longipinnatus)
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Zöldtrágya növények a zöldítésben
Legnépszerűbb keverékek:
• Az ökológiai másodvetések 85 %-a két
komponensű keverék
• Leggyakoribb az olajretek és fehérmustár kettőse
~ 50 %
• Gyakoriak a repce alapú és a facélia alapú
keverékek
• Kedveltek még a pohánkát, rozsot és hereféléket
tartalmazó összeállítások is
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Főbb változások 2018-tól
• Fás sáv, táblaszegély és erdő menti hektársáv fedvény is
kialakításra került 2018-tól az előző években már EFA
kérelemmel érintett fizikai blokkokban (definícióik is
módosultak)
• A MePAR-ban fedvényként még fel nem tüntetett tájelem
bejelölése az egységes kérelmében változásvezetés indításával
lehetséges
• A gazdálkodó a szántóterületével szomszédosan elhelyezkedő
EFA-elemével szomszédos EFA-elemet is bejelentheti. (Akár egy
táblaszegéllyel szomszédosan elhelyezkedő fás sáv is beszámolható
lesz a gazdálkodó EFA-területeibe.)
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Főbb változások 2018-tól
• A korábban önálló fasor beolvadt a fás sáv kategóriába
• A vizesárok típusú EFA típus megszűnt, az eddig
igényelt ilyen típusú elemek más elemként, pl. fás
sávként vagy táblaszegélyként igényelhetőek.

• 0,25 hektárnál kisebb EFA elemek is elszámolhatóak
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Növényvédőszer-használati tilalom
• Az EFA-ként elszámolni kívánt nitrogénmegkötő
növénnyel bevetett területeken, parlagon hagyott
területeken, ökológiai jelentőségű másodvetésen és a
mezőgazdasági termelés alatt álló erdőszélek mentén
fekvő támogatható hektársávokon tilos növényvédő szert és
csávázott vetőmagot használni;
– növényvédő szer: Magyarországon engedélyokiratban
növényvédő szerként engedélyezett szerek (az ökológiai
gazdálkodásban engedélyezett növényvédő szereket sem
lehet használni)

Növényvédőszer-használati tilalom
• A tiltás a bejelentett szántóterület legalább 5%-ának
megfelelő területre, kizárólag az EFA-ként elszámolni
kívánt területnagyságra vonatkozik (súlyozási tényezők
figyelembevétele);
• Ha a fenntartás, termesztés során nem alkalmaznak
növényvédő szert, a terület továbbra is elszámolható EFAterületként;
• Ez egyáltalán nem befolyásolja a SAPS és a termeléshez
kötött fehérjenövény-támogatás feltételeit vagy összegét;
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Növényvédőszer-használati tilalom
• Megvizsgálandó:
a
növényvédőszer-mentes
termesztés
kivitelezhetősége az adott termőhelyen.
• Alternatíva: EFA-kötelezettség más kultúrával vagy EFAterülettípussal történő kielégítése
• A tilalommal érintett időszakok EFA-típusonként:
− parlagon hagyott terület: a pihentetés időtartama alatt (tárgyév jan. 1aug. 31.);

− ökológiai jelentőségű másodvetés: a kötelező fenntartás alatt (vetéstől
sz. 60 nap);

− nitrogénmegkötő növény:
− egynyári: vetéstől betakarításig;
− évelő: az év azon részében, mely alatt a növény a területen lábon áll;

− termelés alatt álló erdőszélek mentén fekvő támogatható
hektársáv: a sávon a termelt növénykultúra vetésétől betakarításáig;
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Növényvédőszer-használati tilalom
• A gazdálkodónak az egységes kérelemben
nyilatkoznia kell, hogy az EFA-ként elszámolni
kívánt területen használ-e növényvédő szert
(igen/nem).
• A gazdálkodási napló egyes betétlapjainak vezetési
kötelezettsége, melyet a Kincstár helyszíni ellenőrzés
keretében jogosult ellenőrizni.
• Tájékoztatásul több részletes FM közlemény érhető
el
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EFA területek alakulása 2015-2018
2015

2016

2017

2018

600 000,00

Területnagyság (ha)

500 000,00

400 000,00

300 000,00

200 000,00

100 000,00

0,00

Összes EFA
Forrás:MÁK

N-megkötő

Öko
másodvetés

Parlag

Egyéb
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EFA területek alakulása
• Az EFA területek kiterjedése 500 000 ha körül mozog
(11%-a az összes szántóterületnek)
• Továbbra is a táblaszintű
legnépszerűbbek – egyszerűség

EFA

elemek

a

• A növényvédőszer-tilalom miatt csökkent a Nmegkötő növényekkel bevetett EFA területek
nagysága (kb. 260 e ha → 160 e ha), az ökológiai
másodvetés területe viszont nőtt (kb. 182 e ha → 250
e ha)
• A nem táblaszintű EFA elemek közül a táblaszegély
és a fás sáv igénylése jellemző
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A Közös Agrárpolitika 2020 után
Általános szempontok:
•
•
•
•

egyszerűsítés a jogszabályok, a végrehajtás és az ellenőrzés terén
modernizáció
megfelelő költségvetés biztosítása
összhang a többi uniós politikával, nemzetközi egyezményekkel

Célok:
• Jobb ellenálló képesség piaci válságok idején (közvetlen termelői
jövedelemtámogatás és biztonsági háló);
• Fenntarthatóbb mezőgazdasági termelés (növekvő környezeti
célok/elvárások, megfelelő termelői kompenzációval);
• A generációváltás további elősegítése (hitelhez jutás könnyítése,
stabil és tervezhető munkakörnyezet megteremtése, bürokrácia
csökkentése).
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A Közös Agrárpolitika 2020 után
AZ ÉLELMISZERÁGAZAT ÉS A
MEZŐGAZDASÁG
JÖVŐJE TISZTESSÉGES

TUDÁS &
INNOVÁCIÓ

ÉLELMEZÉSBIZTONSÁG

JÖVEDELEM

RUGALMAS
MEZŐGAZDASÁGI
TERMELŐI SZEKTOR

KAP

GENERÁCIÓS
MEGÚJULÁS

VIRÁGZÓ
VIDÉKI TÉRSÉGEK

A KÖRNYEZET
MEGÓVÁSA

AZ ÉGHAJLATVÁLTOZÁS
ELLENI FELLÉPÉS
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A feltételességi szabályai
A környezet és az éghajlat tekintetében fokozottan

A közvetlen kifizetések új rendszere
Az összes közvetlen kifizetés csökkentése
60 000 euró felett és teljes elvonás 100 000 euró felett

Termeléshez kötött jövedelemtámogatás (CIS)

Kiegészítő
jövedelemtámogatás fiatal
gazdáknak

Önkéntes támogatási
rendszer környezeti és
klímavédelmi célokra
(echo-schemes)

Kiegészítő jövedelemtámogatás
(Complementary redistributive income support)
- redisztribúció
Fenntarthatósági alap jövedelemtámogatás
(Basic Income Support for Sustainability) SAPS

Kistermelői
támogatás

A KAP jelenlegi zöld felépítménye
Klímavédelmi és környezeti
intézkedések a II. pillérben (AKG,
erdészeti intézkedések,
beruházások...)

Zöldítés

Kölcsönös megfeleltetés

A gazdálkodók
számára önkéntes
lehetőségek

A gazdálkodók
számára kötelező
előírások
A gazdálkodók
számára kötelező
feltételek

Az új KAP tervezett zöld felépítménye
Klímavédelmi és
környezeti intézkedések
a II. pillérben
Eco-scheme az I. pillérben

A gazdálkodók
számára önkéntes
lehetőségek

Új, megerősített feltételrendszer

A gazdálkodók
számára
kötelező

Kiterjesztett kondícionalitás
Bizottsági javaslat:
• A megerősített környezeti kondícionalitás keretében meg
kell felelni a gazdálkodási követelményeknek (SMR) és a
földterület helyes mezőgazdasági és környezeti állapotára
(HMKÁ) vonatkozó, a tervben meghatározott feltételeknek.
• A korábbi 30%-tól eltérően az összes kifizetés
előfeltételévé válna.
• Magyar álláspont:
– a kondícionalitás feltételrendszerének jelentős bővítése
versenyképességi áldozattal járhat
– A 2014-2020 időszakban érvényes mentesítéseket tovább kell
vinni (pl. a kisgazdaságok mentesülése a zöldítés feltételei
alól).

A földterület jó mezőgazdasági és környezeti állapotához
kapcsolódó tagállami kötelezettségek
Klíma és környezet

Klímaváltozás
• HMKÁ 1: Állandó gyep arányának fenntartása
(referencia arányhoz képest)
• HMKÁ 2: Vizenyős területek és tőzeglápok
átalakításának, feltörésének tilalma
• HMKÁ
3:
Tarlóégetés
tilalma
(kivéve
növényegészségügyi okokból)

A földterület jó mezőgazdasági és környezeti állapotához
kapcsolódó tagállami kötelezettségek
Klíma és környezet

•
•
•
•

Víz
JFGK 1: a foszfátok diffúz szennyezőforrásainak
ellenőrzésére vonatkozó kötelező követelmények
JFGK
2:
a
vizek
mezőgazdasági
eredetű
nitrátszennyezéssel szembeni védelme
HMKÁ 4: Vízfolyások mentén puffersávok kialakítása
HMKÁ 5: Ún. Tápanyag-gazdálkodási Segédeszköz
használata (az új szabályozás keretei között
kialakítandó, alapvetően szaktanácsadásra épülő
rendszer)

A földterület jó mezőgazdasági és környezeti állapotához
kapcsolódó tagállami kötelezettségek
Klíma és környezet

Talajvédelem és talajminőség
• HMKÁ 6: Szántásos műveléssel kapcsolatos
előírások a lejtős területeken
• HMKÁ
7:
Talajtakarással
kapcsolatos
minimumkövetelmény (télen sem lehet fedetlen a
talaj)
• HMKÁ 8: Vetésváltás

A földterület jó mezőgazdasági és környezeti állapotához
kapcsolódó tagállami kötelezettségek
Klíma és környezet

•
•
•

•

Biodiverzitás és tájkép
JFGK 3: Natura 2000, vadon élő madarak védelme
JFGK 4: Natura 2000, élőhelyvédelem
HMKÁ 9: területpihentetés; tájképi elemek védelme;
fák, bokrok és sövények vágási tilalma a madarak
költési és fészkelési időszakában; opcionálisan:
inváziós növényfajok elleni védekezés
HMKÁ 10: Natura 2000 területeken a védett gyepek
feltörésének tilalma

A földterület jó mezőgazdasági és környezeti állapotához
kapcsolódó tagállami kötelezettségek
Közegészségügy, növény- és állategészségügy

•
•

•
•
•

Élelmiszerbiztonság
JFGK 5: Élelmiszerjogi alapelvek betartása
JFGK
6:
Hormonhasználat
korlátozása az
állattenyésztésben
Állatok jelölése
JFGK 7: Sertések jelölése és nyilvántartása
JFGK 8: Szarvasmarhafélék jelölése és nyilvántartása
JFGK 9: Juhok és kecskefélék jelölése és
nyilvántartása

A földterület jó mezőgazdasági és környezeti állapotához
kapcsolódó tagállami kötelezettségek
Közegészségügy, növény- és állategészségügy

Állatbetegségek

• JFGK 10, 11: BSE/TSE bejelentése és megelőzése
Növényvédő szerek
• JFGK 12, 13: Növényvédő szerek forgalomba
hozatalának és felhasználásának, kezelésének,
tárolásának, valamint csomagolásuk és maradékaik
kezelésének
alapvető szabályai

A földterület jó mezőgazdasági és környezeti állapotához
kapcsolódó tagállami kötelezettségek
Állatvédelem

Állatjólét:
• JFGK 14: borjak védelme
• JFGK 15: sertések állatjóléti előírásai
• JFGK 16: a tenyésztés céljából tartott állatok védelme

Éghajlat- és környezetvédelmi célokat szolgáló
rendszerek (eco-scheme)
Bizottsági javaslat:
• A Tagállamnak kötelező, a gazdálkodónak önkéntes elem lenne
• Azok kaphatják, akik a környezet és az éghajlat számára hasznos
olyan mezőgazdasági gyakorlatot folytatnak, amelyek meghaladják a
kötelező kondícionalitásnál előírt feltételeket
• A gyakorlatok meghatározása tagállami hatáskör
• A támogatás termeléstől elválasztottan, éves alapon, támogatható
hektáronként kerül kifizetésre
• Magyar álláspont:
– A tagállam részére is önkéntes elem legyen
– Nagy az átfedés az AKG-val
– Ne tartozzon a degresszió/capping hatálya alá

Az új KAP kihívásai
• Cél az állandóság vagy az ésszerű továbbfejlesztés.
• A Stratégiai tervezés bevezetése az I. Pillérben mélyreható
újítás, amely számos kockázatot hordoz magában.
• Az indikátorrendszer működőképessé tétele az I. Pillérben az
első években kiemelkedő többletterhet jelent majd, ugyanakkor
azok alakulása sok esetben nem a tagállamon vagy a termelőn
múlik majd.
• Érdemi egyszerűsítés a Bizottság szintjén várható, tagállami
szinten a terhek növekedése várható.
• Az első modellezés eredményei, valamint az elkövetkező hetek
munkacsoporti ülései alapján várhatóan tovább formálódik majd
a magyar álláspont.

A reformfolyamat menetrendjének áttekintése
IDŐPONT

MÉRFÖLDKŐ

2017. november 29.

Bizottsági kommunikáció a KAP jövőjével kapcsolatos
elképzelésekről.

2018. március 19.

Elnökségi következtetések elfogadása.

2018. május 2.

Hivatalos jogszabályi javaslat a Többéves Pénzügyi
Keretre (MFF) vonatkozóan.

2018. június 1.

Hivatalos jogszabályi javaslatok megjelenése.

2018 őszéig

Intenzív tárgyalás munkacsoporti szinten, valamint a
Mezőgazdasági Különbizottságban (SCA)

2018. december

Az Osztrák Elnökség célja az „általános megközelítés”
elérése a Tanácsban (előfeltétel az MFF tárgyalások
megfelelő előrehaladása).

2021. január 1.

Új költségvetési ciklus indul (vagy átmeneti év).

Üzenet
A zöldítés és az azt követő intézkedések természeti értéket
képviselnek, és általuk javul a gazdálkodás színvonala, nő a
termőföld értéke.
A talajtermékenység és a táj-, illetve a biodiverzitás javítása
segít csökkenteni az éghajlati változékonyság kedvezőtlen
mezőgazdasági hatásait.
A zöldítő elemek tudatos és szakszerű megválasztása nem
csökkenti az üzemi eredményeket, hanem segít hosszútávon
fenntartani a termelés eredményességét.
50

Köszönöm a megtisztelő figyelmet!
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