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AZ UNIÓ KÖZÖS AGRÁRPOLITIKÁJA (KAP)

már több mint 50 éves múltra tekint vissza (1962) 

Célja olyan támogatási rendszer, amely

fokozza a mezőgazdasági termelékenységet, 

megfizethető árú élelmiszerekkel látja el az európai polgárokat,  

megfelelő életszínvonalat biztosít a mezőgazdasági termelőknek

garantáltan magas felvásárlási árakkal.



A Közös Agrárpolitika szükséges reformja



A KÖZÖS AGRÁRPOLITIKA újabb reformja
2003: megszűnik a kapcsolat a támogatás és a termelés mértéke között. 

A termelők olyan jövedelemtámogatást kapnak, amelynek  feltétele, hogy 

• gondoskodjanak a mezőgazdasági területekről, 

• megfeleljenek környezetvédelmi, 

• állatjóléti és növény-egészségügyi,

• élelmiszer-biztonsági követelményeknek.

Mezőgazdaság és vidékfejlesztés egysége a népesség megtartásáért!



A KÖZÖS AGRÁRPOLITIKA további reformja
2013-as reform célja:

•Mezőgazdaság versenyképességének előmozdítása

•A természeti erőforrásokkal való fenntartható gazdálkodás és az 
éghajlatváltozáshoz kapcsolódó fellépés biztosítása

•A vidéki gazdaságok és közösségek fejlesztése, munkaerő megtartás 

A mezőgazdasági termelés helyett egyre inkább vidékfejlesztési, 
környezet- és természetvédelmi célok jelennek meg.
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.A KAP ma már sokkal kisebb részét teszi ki a teljes uniós költségvetésnek, 
mint korábban. Míg az 1970-es években 70%-on tetőzött, ma 40% körüli.  
A KAP megtartja a kétpilléres szerkezetét 2014—2020-ban is, bár összege 
11%-kal csökken az előző időszakhoz képest; hazánkra jutó összes KAP-
támogatás viszont 18%-kal nő:

EU 
Mrd€

Magyarország  
Mrd €

Változás %
Mo.-ra

I. közvetlen 
kifizetések

278 8,9 135

II. vidékfejlesztés 85 3,4 87

KAP-támogatások nagysága



A közvetlen kifizetések (I.) rendszere

A támogatás feltétele a kölcsönös megfeleltetés intézkedéseinek betartása

Kötelező elemek Önkénteselem

• Alaptámogatás (SAPS)
• „Zöld” komponens
• Fiatal gazdálkodóknak 

juttatott támogatás

• Termeléshez kötött 
támogatás
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A kisgazdaságok számára kialakított egyszerűsített támogatási rendszer

Az ország számára önkéntes, a gazdák számára választhatóelem
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ZÖLDÍTÉS, avagy az éghajlat és környezet szempontjából 
előnyös mezőgazdaság, SAPS-sal együtt 226 €/hektár 

1.  Terménydiverzifikáció, vagyis a növénytermesztés változatosabbá tétele

10 ha felett 2; 30 ha felett 3 növénykultúra  szükséges

Jelenleg a mezőgazdasági terület 75%-án három növényt termelünk!

Előnyök: 
monokultúrák elkülönítése
kártevők gátolt terjedése
szélesebb termékskála
többféle tápnövény 

változatosabb búvóhely
változatosabb tájkép
változatosabb mikroklíma



ZÖLDÍTÉS, avagy az éghajlat és környezet szempontjából 
előnyös mezőgazdaság

2. Állandó gyepterületek fenntartása - országos összterületük fenntartandó

• Állandó gyep legalább öt évig nem szerepel a vetésforgóban
• Érzékeny gyepterületek, vagyis a Natura 2000 gyepek feltörése tilos

Rendszerváltás előtt 12,9% volt a gyep művelési ág, ma 8,2%

Előny: talajvédelem 
biodiverzitás megőrzése
tájképi értékek megtartása
hagyományos állattartással helyi termék

munkahely
ökoturizmus



ZÖLDÍTÉS, avagy az éghajlat és környezet szempontjából 
előnyös mezőgazdaság

3.   Ökológiai jelentőségű területek (szántóterület 5% 15 ha felett )

Előny: biodiverzitás megőrzése
éghajlatváltozás hatásainak mérséklése
talajvédelem 
vízminőség javulása
tájképi értékek javítása
vegyszer- és műtrágyahasználat csökkentése

Típusai:
parlagon hagyott földterület, 
tájelemek: fasor, facsoport, gémeskút, 
kunhalom,kis tó, vizes árok stb.
erdősített terület, 
vízvédelmi sáv,
stb. 



KAP II.– Vidékfejlesztési Program (VP) pályázati prioritásai

1. A tudásátadás és az innováció előmozdítása a mezőgazdaságban, az erdőgazdálkodásban és 
a vidéki térségekben. 39 Mrd Ft

2. A versenyképesség és életképesség fokozása a mezőgazdasági termelés valamennyi típusa 
esetében. 546 Mrd Ft

3. Az élelmiszerlánc szervezésének és a kockázatkezelésnek a  mezőgazdaság terén történő
előremozdítása. 39 Mrd Ft

4. A mezőgazdaságtól és erdészettől függő ökoszisztémák állapotának 
helyreállítása, megőrzése, javítása.  338 Mrd Ft

5. Az erőforrás-hatékonyság előmozdítása, alacsony CO2 kibocsátású és az éghajlatváltozás 
hatásaihoz alkalmazkodni képes gazdaság irányába történő elmozdulás támogatása. 65 Mrd Ft

6. A társadalmi befogadás előmozdítása, a szegénység csökkentése és a gazdaság fejlesztése a 
vidéki térségekben. 221 Mrd Ft



KAP – VP egyes cikkelyeihez rendelt források

Cikkely Intézkedés megnevezése Mrd Ft 

28. cikk Agrár-környezetvédelem és éghajlatváltozás 191,46

29. cikk Ökológiai gazdálkodás 63,24

30. cikk Natura 2000 és Víz Direktíva kifizetések 61,36

34. cikk Erdő-környezetvédelem /genetikai erőforrások 15,50

…



Természetvédelemi célprogramok a VP-n belül (2007-2013)  



Magas Természeti Értékű Területek a VP-n belül

(2007-2013) 
• Célkitűzés: mezőgazdasági területekhez kötődő védett fajok 

élőhelyeinek megfelelő kezelése 

• ~ 1,2 millió hektár teljes terület

• 900 ezer hektár támogatható terület

– 50% Natura 2000 terület

– 25% országos jelentőségű védett természeti terület

• 204 ezer hektár támogatott terület  

• 172 ezer hektár Natura 2000 terület

• 2254 gazdálkodó

• 25 MTÉT – eltérő adottságok, természeti értékek



Nemzeti park igazgatóságok
KEOP Természetvédelmi fejlesztései
2007-2013 (38,9 Mrd. Ft)

• degradált élőhelyek helyreállítása, 78 321 ha (döntően Natura 2000,)
23,24 Mrd Ft

• Kezelési infrastruktúra 31 db, 51 797 ha 6,637 Mrd Ft

• 17 történeti kert és 14 gyűjteményes kert fejlesztése (kb. 735 ha)



Nemzeti park igazgatóságok
KEOP Természetvédelmi fejlesztései

A KEOP operatív program során 78 000 hektárnyi területen 
valósult meg a degradált élőhelyek megújítása pl. Hortobágyi 
Nemzeti Park Igazgatóság esetében:

•9711 ha gyepek élőhelyek rekonstrukciója

•1528 ha vizes élőhelyek rekonstrukciója

•854 ha erdei élőhelyek rekonstrukciója

•12640 ha különböző, un. vegyes  területek rekonstrukciója

Összesen 24 733 ha területen javult a természetes élőhelyek 
állapota



2007 és 2013 közötti védetté nyilvánítások
A védetté nyilvánítások során a hét év alatt több 
mint 20 857 ha bővült a védett természeti 
területek nagysága

•25 új országos jelentőségű védett természeti 
területet (3 tájvédelmi körzetet: Mura menti TK, 
Nyugat-Mecsek TK, Körös-éri TK és 22 
természetvédelmi területet) hirdettünk ki 

• 9 meglévő védett természeti területet 
bővítettünk



Hazai LIFE eredm ények 2007 -2013

• 18 LIFE+ „Természet és Biodiverzitás” - 39,2 
millió euró EU támogatás

• 2 LIFE+ Információ és Kommunikáció – 1,15 
millió euró EU támogatás



A 2013. évi LIFE+ p ályázati ciklus eredm énye
• 6 hazai pályázat nyert (16-ból), összesen 9,1 milli ó euró EU 

támogatást    – Magyarország indikatív éves kerete: 7,2 millió
euró

• LIFE+ Természet és Biodiverzitás:
• A szalakóta (Coracias garrulus) védelme a Kárpát-medencében, MME
• A veszélyeztetett kerecsensólyom és parlagi sas zsákmány forrásának 

biztosítása Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság
• Határon átnyúló együttműködés a Barcsi-Ó-Dráva 

holtág revitalizációja céljából Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság
• LIFE+ Információ és Kommunikáció:
• Hatékonyabb kommunikáció, együttműködés és képességfejlesztés a 

biodiverzitás megőrzéséért a Natura 2000 erdőkben, ( WWF 
Magyarország)

• FIRELIFE Erdőtűzmegelőzési Program, (NÉBIH, Erdészeti Igazgatóság)
• LIFE+ Környezetvédelmi Politika és Irányítás: 
• Hasznos és kártevő rovarok monitorozása innovatív szenzorokkal, 
• MTA Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani és Agrokémiai 

Intézet



Nemzeti park igazgatóságok
természetvédelmi fejlesztési lehetőségei

2014-2020 (29,3 Mrd. Ft)

Élőhely-fejlesztés
17.71 Mrd. Ft
~100 000 ha

KEHOP: 29,3 Mrd. Ft

GINOP 15 Mrd Ft

látogatóközpontok



Nemzeti park igazgatóságok
természetvédelmi fejlesztési lehetőségei, 

2015-ben induló projektek

• Élőhelyfejlesztés 6,2 MdFt
(pl. Zempléni Tájegység és Hanság komplex élőhely-fejlesztései, 

Kis-Balaton medence komplex élőhely-fejlesztései, földtani és 
barlangtani érétkek védelme a Gerecsében, Pilisben, Vértesben)

• Kezelési infrastuktura 1,84 MdFt
(pl. Dél-Hevesi tájegység, Drávaszentes,)

• Bemutatás 0,844 MdFt

( pl. Naprózsa Ház létesítése a Fülöpházi homokbuckáknál) 

Összesen 8,89 MdFt



2014-től új LIFE rendelet 
1293/2013/EK rendelet:

Környezetvédelem (2 592,5 M. €) és Éghajlat-politika (864,2 M. €) 
alprogram

Környezetvédelmi „kiemelt területek”: (1) Környezet és erőforrás-
hatékonyság, (2) Természet és biodiverzitás, (3) Környezetvédelmi 
irányítás és tájékoztatás

A környezetvédelmi keret min. 55%-a „Természet és biodiverzitás”-ra
15% nemzetközi projektekre
Integrált projektek (IP) és „hagyományos” projektek is (HP) lesznek

EU társfinanszírozói arány: 

• 75% prioritás élőhely/faj; 

• 60% IP és term. véd. HP 7 évig, körny.véd-. és égh.pol. az első 4 
évben



2014. évben benyújtott LIFE pályázatok
Hazánk által benyújtottban hazai partnerek:
•Pannon homoki gyep és a magyar kökörcsin - HNPI
•A rákosi vipera - MME, KNPI, FHNPI, DINPI
•Kiemelt jelentőségű értékek a Dél-Bakony régióban - VERGA 
Zrt., BFNPI
•Peszéri-erdő - KEFAG Zrt., KNPI
•Pákozdi Ingókövek - Budapesti Erdőgazdaság Zrt.
•Pannon Magbank a gyakorlati természetvédelemben - NÖDIK

Más tagállam által benyújtottban hazai partnerek:
•Túzok - Osztrák Túzokvédelmi Szövetség, Ausztria + KNPI, 
KMNPI, BNPI, MME, ELMŰ Hálózati Kft.
•Dunai ártéri élőhelyek - BROZ Regional Association for 
• Nature Conservation and Sustainable Development, 
Szlovákia + DINP



A természetvédelem és a vidékfejlesztés egymásra épülő, 
egymást erősítő feladatok, párhuzamos együttműködésben kell 

megvalósulniuk

A nemzeti park igazgatóságok – alapvető természetmegőrzési feladatain túl – a 
vidékfejlesztéshez is számos területen szervesen hozzájárulnak :

Beruházások megvalósításánál : 

Természetvédelem és vidékfejlesztés viszonya

kivitelezésben és későbbi működtetésben munkahely
vonzóbb turisztikai célpont
élhetőbb lakóhely



Természetvédelemés vidékfejlesztés viszonya

• saját állatállomány (12 000 db) saját kezelésű területen  gyep 
kezelési célból

• génmegőrzés: hagyományos fajták tartása, nukleus állomány 
fenntartása,(magyar kutyafajták)

• Állatkihelyezés (magyar tarka, baromfi)

Nemzeti parki állattartás

Hatás: munkahely
gazdálkodási minta, szaktanácsadás
turisztikai vonzerő



Természetvédelemés vidékfejlesztés viszonya

• saját kezelésű területen szántóföldi növények

• saját használatra és eladásra szénatermelés

• hagyományos gyümölcsfajták megőrzése

Nemzeti parki növénytermesztés

Hatás: munkahely
gazdálkodási minta, szaktanácsadás
helyi árutermelés
szelekciós alapanyag biztosítása



Természetvédelemés vidékfejlesztés viszonya

Inváziós növények irtása nemzeti parki területen

Hatás: munkahely, közmunka biztosítása
gazdálkodó saját területének védelme az inváziósok 
terjedésétől

Természetvédelmi őrszolgálat őrzési, felügyeleti tevékenysége

Hatás: gazdálkodó biztonságának növelése



Nemzeti parki termék védjegyrendszer bevezetése
védett természeti területen vagy Natura 2000 területen termett, elsősorban 

helyi alapanyagokból, a helyi hagyományoknak megfelelően és a 
természetvédelem céljaival összhangban készült termékekre. 

Hatás: 
• helyi termelők, szolgáltatók támogatása
• piaci lehetőségeinek bővítése. 
• térségi ökoturizmus minőségi fejlődéséhez való
hozzájárulás.
• helyben termelt termékek megismertetése. 

Természetvédelem és vidékfejlesztés viszonya



A vidék természeti és kulturális örökségének 
együttes hordozói a kunhalmok

• Tájképi, élővilágvédelmi, tájtörténeti, kulturális örökségi, régészeti, 
néprajzi jelentőség és értékek együttes megjelenése 1500 helyszínen  

• Nemzeti park igazgatóságok kunhalom rekonstrukciói KEOP és egyéb 
pályázati forrásokból, kunhalmok bemutatása

• Civil részvétel és együttműködés a megőrzésben, kutatásban, 
ismeretterjesztésben

• Területalapú támogatások rendszerében 1100 tájképi elemként 
megőrzendő halom ( Zöldítésnél ökológiai jelentőségű elemként 
beszámítható)



A vidék táji örökségének védelme  
az élhető vidékért, élhető tájért

A tájvédelem alapfeladata: a táj jellege, esztétikai értéke, a természeti 
értékek, természeti rendszerek, védett tájelemek megőrzése

Eredménye: 
- hagyományos és működőképes tájszerkezet,
- történelmileg kialakult hagyományos tájhasználat,
- a természeti rendszerek kohézióját fenntartó ökológiai hálózat
- fennmaradó táji értékek                              

Élhető lakó-, munka- és pihenőhely Lakosság megtartása



A Magyar Nemzeti Parkok
ökoturisztikai kínálata

Kiemelt feladata hazánk természeti-táji 
örökségének bemutatása, a lakosság 
környezeti szemléletének formálása 
folyamatosan megújuló és bővülő erdei 
iskolákkal,  látogatóközpontokkal, 
tanösvényekkel és vezetett túrákkal.

Hatás: növekvő turizmusból megélhetés
ifjúság környezeti nevelése



Táncház mozgalom Pálinka, törkölypálinka Solymászat

Hortobágyi Nemzeti 

Park Fertő-tó és környéke Hollókő ófalu

Karcagi birkapörkölt

Budapest Duna-part, 
Várnegyed, Andrássy út

Aggteleki karszt

Tokaj 
kulturtáj

Pannonhalmi Főapátság

Köszönöm figyelmüket! 


