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Dear Director General,

Thank you for the Commission's comments on the Hungarian CAP Strategic Plan.
In response to the request set out in the cover letter, allow me to respond briefly to the key findings of
the letter, while expressing Hungary's intention to conduct the negotiations necessary for the adoption
of the Plan as efficiently and effectively as possible.
As a preliminary point, I would like to emphasize that the delayed adoption of the CAP reform and the
Russian invasion of Ukraine have also caused unprecedented uncertainty in the agricultural sector. In
this situation, we have a shared responsibility to send a reassuring message to farmers by adopting the
CAP strategic plans as soon as possible. We must not forget that farmers will have to decide on their
sowing plans during the summer; and they also have to be aware of all the conditions and
circumstances affecting their farming, so that they can meet the requirements of the new CAP. Hence,
the Plan must be approved by the end of July 2022, at the latest.
The extreme market turmoil caused by the war poses a serious threat. Again, it is our shared
responsibility to enable EU farmers to carry out the necessary work to ensure food security within the
EU and, to a certain extent, on export markets. We agree that both the plans and the approval process
itself need to be in line with the unfortunate new situation that has arisen. We therefore ask the
Commission to show sufficient flexibility in the evaluation of the plans and to focus the bilateral
discussions only on those parts of the plans which, in the view of the Commission, do not comply with
the basic act and consequently need to be improved. In the current situation and in the years to come,
food security must be the primary objective.
Our first reactions regarding the key areas are as follows.
Planning coordination, transparency and partnership

From the outset, Hungary has been consulting with a wide range of professional and social
partners during the preparation of the CAP Strategic Plan. The SWOT analysis of the Plan, the
identification of the needs and the design of the interventions are a significant result of the
consultation with the professional organizations. We intend to implement the Plan in a similar spirit,
so the composition of the Monitoring Committee will include representatives of the widest range of
fields covered by the Plan, including experts delegated from the civil sphere.
We are working hard to present our synergies and demarcations with other operational programs.
The consistency of intervention logic
Since the submission, we have been busy strengthening the internal coherence of the Plan, including
the links between the SWOT analysis, the needs assessment and the specific interventions. The
expertise of ex ante evaluators also helps us in this endeavor. We are working to further elaborate the
logical chain required by the Commission, so that it is clear why and what is presented in our Plan.
This process includes, but is not limited to: (i) a clearer presentation of the relationship with national
energy, environment and climate programs; (ii) highlighting the above-mentioned synergies with
other operational programs.
European Green Deal
From our point of view, the Hungarian CAP Strategic Plan makes a large contribution to achieving the
goals set out in the non-binding strategic documents of the European Green Deal. This is true even if
Hungary does not include specific, quantified commitments in the CAP Strategic Plan – which is in
line with the relevant voluntary provision of the basic act. It is important to emphasize that the Green
Deal goes beyond the CAP Strategic Plans, both in terms of content and time horizon. The CAP’s set
of instruments alone is not suitable for achieving the environmental objectives that are put forward.
That is why we do not consider it appropriate to make commitments in the Plan which are not
mandatory under the basic act and which are set out in non-binding communications.
At the same time, for example, the pursuit of sustainable pesticide use and the application of the
general principles of integrated pest management are reflected in several levels of our Plan’s green
structure. The Hungarian domestic regulations on plant protection products have also been designed
and implemented accordingly. The amount of plant protection products marketed per hectare in
Hungary has been below the EU average for many years and is also showing a declining trend. Thus,
in our view, the practical implementation of integrated pest management, through the regulatory
environment and subsidies, can make a greater contribution to achieving the objectives of EU
strategies on plant protection products than a non-contextual reduction in figures, without regard to
Member State specificities.
Contribution to the specific environmental and climate objectives of the CAP in general
Among the Commission's remarks, there are several criticisms of the green elements of the submitted
Hungarian Plan and its level of green ambition. In terms of these suggestions, we would like to draw
your attention to the fact that the level of green ambition is emphasized in many measures, elements
and prescriptions of the Plan. We are ready to present them repeatedly and with a different approach
for the ease of understanding. We are convinced that the real level of green ambition of the Hungarian
Plan goes far beyond the results already achieved and contributes to the goals of the EU. The level of
ambition represents higher values compared to the targets in relevant indicators, in particular in the
case of biodiversity and water management issues. There are several elements of the National Plan’s
green structure – for example, expansion of the range of eligible areas, conditionality and
compensation of Natura 2000 areas – which cannot be reflected in the environmental indicators due to
methodological requirements. At the same time, they have an indisputable role to play in preserving
and improving the condition of agricultural habitats and species, in mitigating possible negative

environmental impacts in the field of soil protection, protection of water bodies and territorial water
retention objectives in the landscape and in the soil.
Contribution to certain environmental and climate objectives of the CAP
I believe that strategic plans can make a significant contribution to achieving environmental and
climate protection goals, even without the set targets in the Green Deal. About 70 per cent of the
Pillar II related EU funds allocated to Hungary are tied to green goals. In addition to the European
Union funds, 80 per cent of national co-financing will be brought in, which will be implemented
within the framework of additional national financing (top-up). Overall, Hungary plans to devote an
unprecedented amount of resources towards environmental and climate protection goals.
Of particular importance is the strengthened agri-environmental program launched in 2022. The
ongoing, increased amount of organic farming program, which will of course be available throughout
the duration of the Strategic Plan, will also have a significant environmental added value. The Plan
includes a robust forestry program package consisting of several elements. The share of various green,
energy efficiency and non-productive investments is significant. It is important to underline that the
program includes a number of measures that directly or indirectly reduce energy consumption or
promote the use of renewable energy sources.
Adapting to the effects of climate change is inconceivable without appreciating the role of more
reasonable water management and irrigation. In the interests of food security and predictable
yields, we must support water retention in the soil and in the landscape at both producer and
community level, as well as irrigation investments that enable water to be used efficiently. It is beyond
dispute that all these interventions must be in line with the Water Framework Directive; which we
believe is already met in our submitted Plan.
In addition, the range of investments to reduce ammonia emissions will appear as a separate measure.
For the sake of clarity, these investments will be shown in the Plan as dedicated interventions. Another
set of new interventions in the Plan will cover antimicrobial resistance and GHG emissions.
Similarly, the range of animal welfare interventions will be further strengthened. Both the animal
species involved and the directions of utilization, as well as the amount of allocated resources, will
exceed our previous similar measures. The usefulness of this type of expenditure cannot be
overestimated; without them, the transition to a number of economic, social and environmental
requirements for livestock farmers is inconceivable.
In order to meet sustainability and environmental goals, we will set up a so-called green support
network, which will be exclusively responsible for this type of knowledge transfer.
Another important group of green measures is related to the I. Pillar. An important element of the
green architecture is the expansion of the concept of areas eligible for basic support. In that
framework we include previously unsupported land types, while encouraging producers to preserve
land cover and landscape objects that are very favorable in terms of biodiversity and water retention.
Hungary plans to introduce enhanced conditionality that integrates current greening regulations as a
minimum. We are convinced that the planned Hungarian regulation fully complies with the legal
requirements established by the basic act. As far as GAEC 7 is concerned, we want to make use of the
derogation set out in the footnote to Annex III, by applying a combination of crop rotation and crop
diversification that is better suited to the regional characteristics of the Carpathian Basin than a rigid
and uniform rule. Indeed, certain agro-climatic criteria are required for the derogation to be applicable.
We are ready to explain in more detail that these exist in Hungary. We are therefore proposing a
hybrid system that is on a par with the practice of pure crop rotation in terms of environmental added
value and also gives producers the greater flexibility that is particularly important in the current
situation to guarantee food security. We hope that the Commission will be able to accept our proposal

with the appropriate additions and explanations. A great novelty of the green structure and at the same
time one of the “custodians” is the new eco-scheme. We want to include a significant part of our
agricultural area in this program, which is also supported by the indicators. We want to implement the
program as an additional support. Through a scoring system that is not very complicated, but at the
same time expedient, we want all participating hectares to fulfill a roughly similar obligation in return
for a payment commensurate with the amount of ambition. We want to take important steps in this
area (e.g. the use of bacterial fertilizers in the eco-scheme to reduce the need for fertilizers, which will
ultimately counteract natural gas dependence), which will be presented separately.
In our opinion, this complex system will result in significant changes in the overall green impact.
However, we are ready to examine the Commission's detailed comments, and we are open to finetuning and modifying certain elements of the Plan where necessary.
Agricultural incomes, competitiveness and generational renewal
Hungary would like to emphasize that the most important goal of our Plan is to strengthen the
competitiveness of farmers. In our view, direct payments, including coupled payments, are
specifically designed for this purpose, as these resources directly help farmers who, after the
difficulties caused by the coronavirus, continue to provide consumers with basic foodstuffs. A series
of measures to support modernization, market presence and co-operation in the framework of rural
development are also intended to strengthen competitiveness. The importance of the incomegenerating potential of agriculture in these difficult times should not be underestimated. In our view,
care should be taken to ensure that the proposed redistributive or green measures do not counteract
competitiveness objectives while fulfilling their own objectives. The organizing principle of the
Hungarian Plan is to create appropriate internal proportions and balance. We do not believe that one
goal can only be achieved at the expense of another. Hungary is ready to show a stronger targeting for
investments. We would also like to emphasize that the system of transitional national aids (TNA),
which Hungary wants to use in the case of some vulnerable sectors, serves competitiveness as well.
As highlighted in the submitted Plan, we are preparing a number of mutually reinforcing, dedicated
interventions in the field of generational renewal. We provide resources for the start-up of young
farmers in the same way as for the transferee and the transferor during the transfer of a holding. It will
also catalyze generational renewal that we shape national regulation and knowledge transfer to make it
as easy and attractive as possible. In addition, we accepted the Commission's proposal and separated
the share designated for young farmers within the agricultural holding investments.
Targeting
Regarding the redistribution aid, the Commission points out that the proposed farm size of no more
than 300 hectares in the second stage of our two-stage aid is too large. We note that Hungary wishes to
show, supported by further analyzes, that the 300-hectare size in Hungary is a medium-sized enterprise
category that currently produces a significant part of Hungarian agricultural output and may face a
particularly uncertain economic outlook. Their operational fundament, which has been considered
stable so far, may fluctuate due to increased costs and more expensive financing. We also stress that
we intend to comply with the principle of reallocating aid to medium and small farms not only via the
redistributive aid but also with other measures; although the transfer rate required by the basic act is
already met by this item alone (CRISS). We cannot leave it unnoticed that Hungary, with the 10 per
cent CRISS rate, will almost triple the redistribution of subsidies compared to the current period.
Hungary is ready to show a stronger targeting for investments as well.
Sectors and supply chain
Within the framework of the sectoral measures, Hungary has planned specific measures in the
fruit&vegetable, grape&wine and apiculture sectors. In other sectors, however, we intend to use the

instruments provided by coupled support and transitional national aid. It is important to emphasize that
if we wanted to introduce a sectoral program dedicated to other sectors, we could only create its source
by reducing coupled support for the same sectors, which would have little added value for the farmers
concerned.
We want to strengthen coordination within value chains and more effective promotion of producer
interests through a number of traditional interventions. This includes targeted support for producer
organizations and more intensive encouragement of their joint development, the establishment and
operation of quality schemes, or even the creation of short supply chains.
Rural needs and LEADER
It is natural that the identified rural needs occur simultaneously in economic, environmental, regional
development, welfare, infrastructural and sociological dimensions. Consequently, the answers to be
given come from several places, partly outside the CAP Strategic Plan. Synergies between different
EU and nationally funded programs play a key role in the main themes of classical rural development
(local economic development; business development; support for social enterprises; community
development, infrastructure and quality of life; tourism). It is safe to say that during the period 20232027, this funding diversity is more important than ever. We will present this to the Commission in
detail in the coming weeks; as well as the number of dedicated interventions within the Plan's own
measures and the amount of resources we want to expend on the needs of rural areas and settlements,
of which the full LEADER coverage is no exception.
AKIS network and broadband internet access
Comments on digitization and knowledge transfer are welcome. We will act accordingly, when we
finalize the Plan. We would like to point out that the roll-out of broadband internet in rural areas is not
the subject of CAP Plan; we are ready to show, as is usually the case with our synergies and
demarcations with operational programs, which other EU and national co-financed programs are
contributing towards this area.
In conclusion, I would like to reaffirm Hungary's commitment to engage in both expert-level and
political negotiations with the Commission, in the spirit of the earliest possible adoption of the
Hungarian CAP Strategic Plan. For the sake of transparency, I agree that this reply letter should be
made available to the public in conjunction with the Observation Letter.

Budapest, April …, 2022

dr. Feldman Zsolt
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Köszönettel megkaptuk a magyar KAP Stratégiai Tervre vonatkozó bizottsági észrevételeket.

A kísérőlevelében megfogalmazott kérésnek eleget téve engedje meg, hogy röviden reagáljak a levél
főbb megállapításaira, s egyúttal kifejezzem Magyarország azon szándékát, hogy a Terv elfogadásához
szükséges egyeztetéseket minél hatékonyabban és eredményesebben folytassuk le.
Elöljáróban szeretném hangsúlyozni, hogy a KAP-reform késedelmes elfogadása és az Ukrajna elleni
orosz invázió soha nem látott bizonytalanságot okozott a mezőgazdasági ágazatban is. Ebben a
helyzetben közös felelősségünk, hogy a KAP stratégiai tervek mielőbbi elfogadásával küldjünk
megnyugtató üzenetet a gazdálkodóknak. Nem felejthetjük el, hogy a gazdáknak még a nyár folyamán
döntést kell hozniuk a vetési terveikről, és ismerniük kell a gazdálkodásukat befolyásoló összes
feltételt és körülményt annak érdekében, hogy meg tudjanak felelni az új KAP által támasztott
követelményeknek, ezért a terveket legkésőbb 2022 július végéig el kell fogadni.

A háború okozta rendkívüli piaci zavarok komoly fenyegetést jelentenek. Közös felelősségünk, hogy
az uniós mezőgazdasági termelők képesek legyenek elvégezni a szükséges munkákat, biztosítva az
élelmiszerellátást az EU-n belül, és bizonyos fokig az export piacokon is. Egyetértünk azzal, hogy a
terveket, és magát az elfogadási folyamatot is a sajnálatosan előállt új helyzethez kell igazítani. Kérjük
ezért a Bizottságot, hogy a tervek értékelésekor tanúsítson kellő rugalmasságot, és az elfogadást
megelőző egyeztetések során kizárólag a tervek azon részeire fókuszáljon, amelyek álláspontja szerint
nem felelnek meg az alap jogi aktusban foglaltaknak, így mindenképpen javításra szorulnak. Jelen
helyzetben és a következő években az élelmiszerellátás biztosítása kell, hogy a fő cél legyen.
A fontosabb területeket érintő fő válaszaink a következők.
Tervezés koordinációja, átláthatósága és partnersége

Magyarország a KAP Stratégiai Terv elkészítése során, a kezdetektől fogva folyamatosan konzultál a
szakmai és társadalmi partnerek széles körével. A Terv SWOT-elemzése, a szükségletek
azonosítása, illetve a beavatkozások kialakítása jelentős részben a szakmai szervezetekkel lefolytatott

konzultáció eredménye. Szándékaink szerint a Terv végrehajtása is hasonló szellemben történik majd,
ezért a későbbiekben felállításra kerülő Monitoring Bizottság összetétele a Terv által érintett
szakterületek legszélesebb körének képviselőit - beleértve a civil szférából delegált szakembereket is
- magában foglalja majd.

Általában a többi operatív programmal való szinergiáink és lehatárolásaink bemutatásán nagy
erőkkel dolgozunk jelenleg is.
Beavatkozási logika következetessége

A benyújtás óta eltelt időben folyamatosan dolgozunk a Terv belső koherenciájának megerősítésén,
így a SWOT, a szükségletek és a konkrét beavatkozások közötti kapcsolatokon. Ebben segítségünkre
van az ex ante értékelők szakértelme is. Arra törekszünk, hogy a Bizottság által megkívánt logikai
láncolat tovább erősödjön és egyértelmű legyen, a Tervünkben mit miért szerepeltetünk. E
folyamatnak része többek között: (i) a nemzeti energetikai-, környezeti- és klímaprogramokkal
való kapcsolat még szemléletesebb bemutatása; (ii) a többi operatív programmal fennálló, fent
említett szinergiák láthatóvá tétele.
Európai Zöld Megállapodás

Álláspontunk szerint a magyar KAP Stratégiai Terv nagy arányban hozzájárul az Európai Zöld
Megállapodás jogi kötőerővel nem bíró stratégiai dokumentumaiban rögzített célok teljesítéséhez. Ez
akkor is igaz, ha Magyarország a KAP Stratégiai Tervében - összhangban az alap jogi aktus ide
vonatkozó önkéntességi rendelkezésével - konkrét, számszerű vállalásokat nem szerepeltet. Fontos
hangsúlyozni, hogy a Zöld Megállapodás mind tartalmában, mind időhorizontjában túlmutat a KAP
Stratégiai Terveken, és a KAP eszközrendszere önmagában nem alkalmas a kitűzött környezeti célok
megvalósítására. Éppen ezért nem tartjuk célravezetőnek, hogy a Tervben olyan vállalásokat tegyünk,
amelyeket az alapjogi aktusban foglaltak alapján nem kötelező megtenni, és amelyek jogi kötőerövel
nem bíró közleményekben kerültek előírásra.
Ezzel együtt például a fenntartható növényvédöszer-használatra és az integrált növényvédelem
általános elveinek alkalmazására való törekvés a zöld felépítmény több szintjén is megjelenik, továbbá
a hazai szabályozás is ennek megfelelően került kialakításra és végrehajtásra. Magyarországon a
forgalmazott növényvédő szerek mennyisége egy hektárra vetítve évek óta az EU-s átlag alatt van és
emellett is csökkenő tendenciát mutat. így véleményünk szerint az integrált növényvédelem gyakorlati
végrehajtása - a szabályozási környezet és a támogatások révén - nagyobb mértékben tud hozzájárulni
az uniós stratégiák növényvédő szerekre vonatkozó céljainak megvalósulásához, mint a felhasználás
mértékének kontextus nélküli, a tagállami sajátosságokat figyelmen kívül hagyó, fűnyíró elven történő
számszerű csökkentése.
KAP környezeti és klíma specifikus célkitűzéseihez történő hozzájárulás általában

A Bizottság észrevételei között több helyen megjelenik a benyújtott magyar Terv zöld elemeivel,
illetve annak zöld ambíciószintjével szembeni kritika. Ezen felvetésekkel kapcsolatban fel szeretnénk
hívni a figyelmet arra, hogy a zöld ambíciószintet a Terv számos intézkedése, eleme, előírása
hangsúlyosan tartalmazza; mintegy átszőve a Terv egészét. Ezeket készséggel mutatjuk be ismételten
és más megközelítéssel a könnyebb érthetőség érdekében. Meggyőződésünk ugyanis, hogy a magyar
Terv valódi zöld ambíciószintje érdemben mutat túl a már eddig is elért eredményeken és járul hozzá
az uniós célokhoz. Az ambíciószint a vonatkozó indikátorokban megjelenő célszámoknál is magasabb
értéket képvisel, különösen a biodiverzitásvédelmi, illetve vízgazdálkodási kérdések tekintetében. A
magyar Terv zöld felépítmények számos olyan eleme van - például a támogatásra jogosult területek
körének kibővítése, kondícionalitás, Natura 2000 területek kompenzációja - amelyek a módszertani
elvárások miatt nem jeleníthetőek meg a környezeti indikátorokban. Ezeknek ugyanakkor
elvitathatatlan szerepük van a mezőgazdasághoz kapcsolódó élőhelyek és fajok állapotának

megőrzésében, javításában, az esetleges negatív környezeti hatások mérséklésben a talajvédelem, a
víztestek védelme, illetve a tájban és talajban történő területi vízvisszatartási célkitűzések terén.
Egyes KAP környezeti és klímacélokhoz történő hozzájárulás

Úgy gondolom, hogy a stratégiai tervek a Zöld Megállapodásban rögzített célértékek előírása nélkül is
jelentős mértékben hozzá tudnak járulni a környezet- és klímavédelmi célok eléréséhez. A
Magyarországnak jutó II. pilléres uniós források mintegy 70 százaléka kötődik valamilyen zöld
célhoz. Az Európai Uniós források mellet 80%-os mértékű nemzeti forrás kiegészítésre kerül sor,
amely nemzeti kiegészítő finanszírozás (top-up) keretében valósul meg. Magyarország összességében
tehát soha nem látott nagyságú forrást tervez fordítani a környezet- és klímavédelmi célokhoz történő
hozzájárulásra.

Ezek közül kiemelt jelentőségű a már 2022-ben elindult, megerősített agrár-környezetgazdálkodási
program. Szintén kiemelt környezeti hozzáadott értékkel bír a már folyamatban lévő, megemelt
összegű ökológiai gazdálkodási program, amely természetesen végig elérhető lesz a Stratégiai Terv
teljes időtartama alatt. A Terv része egy több elemből álló, robosztus erdészeti programcsomag is. A
beruházások között számottevő a különféle zöld, energiahatékonysági és nem termelő beruházások
részaránya. Ugyancsak fontos aláhúznunk, hogy a program számos olyan intézkedést tartalmaz, amely
közvetve vagy közvetlenül az energiafelhasználás csökkentésére irányul, vagy a megújuló
energiaforrások használatát segíti.
A klímaváltozás hatásaihoz való alkalmazkodás elképzelhetetlen egy tudatosabb vízgazdálkodás, s
benne az öntözés szerepének felértékelődése nélkül. Az élelmiszerellátás biztonsága, valamint a
kiszámítható hozamok érdekében támogatnunk kell a termelői- és közösségi szintű vízvisszatartást a
talajban és a tájban ugyanúgy, mint a hatékony vízfelhasználást lehetővé tevő öntözési beruházásokat.
Vitán felül áll, hogy mindezen beavatkozásoknak összhangban kell lenniük a Víz Keretirányelvvel,
amely meggyőződésünk szerint teljesül is a benyújtott Tervben.

Emellett önálló és elkülönült intézkedésként jelenik majd meg az ammóniakibocsátás csökkentését
célzó beruházások köre. A jobb áttekinthetőség érdekében ezeket a beruházásokat a Tervben külön
beavatkozásokként fogjuk megjeleníteni. Jelentős új beavatkozásokat illesztünk a Tervbe az
antimikrobiáiis rezisztencia (AMR) és az ÜHG kibocsátás ellen. Ugyanígy számottevő mértékben
erősödni fog az állatjóléti beavatkozások köre. Mind a bevont állatfajok és hasznosítási irányok,
mind az erre szánt forrástömeg a korábbi hasonló intézkedéseinket meghaladó mértékű. Az ilyen
típusú kiadások hasznosságát nem lehet túlbecsülni; nélkülük ugyanis elképzelhetetlen az az átmenet,
ahol számos gazdasági, társadalmi és környezeti elvárásnak kell egyszerre megfelelnie az
állattartóknak.

A fenntarthatósági és környezeti célok teljesítése érdekében önálló, dedikált, ún. zöld támogató
hálózatot állítunk fel, aminek kizárólag az ilyen típusú tudásátadás lesz a feladata.
A zöld intézkedések egy másik fontos csoportja az I. pillérhez kapcsolódik. A zöld felépítmény fontos
eleme az alaptámogatásra jogosult területek fogalmának bővítése, amelynek keretében úgy vonunk
be korábban nem támogatott területtípusokat, hogy közben arra ösztönözzük a termelőket, hogy a
biodiverzitás és a vízvisszatartás szempontjából igen kedvező felszínborításokat, tájbéli objektumokat
megőrizzenek. Magyarország egy olyan megerősített kondícionalitást tervez bevezetni, amely
minimumfeltételként integrálja a jelenlegi zöldítési előírásokat is. Meggyőződésünk, hogy a tervezett
magyar szabályozás teljes mértékben megfelel az alap jogi aktusban foglalt jogszabályi
követelményeknek. Élni kívánunk a Ш. melléklet lábjegyzetében rögzített derogáció lehetőségével,
azaz a vetésváltás és a terménydiverzifikáció olyan kombinációjának alkalmazásával, amely jobban
igazodik a Kárpát-medence regionális adottságaihoz, mint egy merev egyenszabály. A derogáció
alkalmazásához szükséges bizonyos agro-klimatikus kritériumok teljesülése. Készséggel fejtjük ki

részletesebben, hogy ezek fennállnak hazánkban. Egy olyan hibrid rendszert javaslunk tehát, amely
környezeti hozzáadott értékében egyenrangú a tiszta vetésváltás gyakorlatával, és megadja a
termelőknek azt a nagyobb rugalmasságot is, amely a jelenlegi helyzetben kiemelten fontos az
élelmezésbiztonság garantálása miatt. Bízunk benne, hogy a Bizottság a megfelelő kiegészítésekkel és
magyarázatokkal el tudja majd fogadni a javaslatunkat. A zöld felépítmény nagy újdonsága, s egyúttal
egyik letéteményese az új Agrárökológiai Program (AÖP, eco-scheme). Ebbe a programba be
kívánjuk vonni a mezőgazdasági területünk jelentős részét, amit az indikátorok is alátámasztanak. A
programot, mint kiegészítő támogatást kívánjuk megvalósítani; egy nem túl bonyolult, de ezzel együtt
célravezető pontozásos rendszeren keresztül azt szeretnénk elérni, hogy minden résztvevő hektár
nagyjából hasonló kötelezettséget teljesítsen, az ambícióval arányos összegű kifizetés fejében. Ezen a
területen fontos lépéseket kívánunk tenni (pl. az AÖP-ben a baktériumtrágyák használatával
csökkenthető a műtrágyaszükséglet, amely végső soron a földgázfüggőség ellen hat), amelyet külön be
fogunk mutatni.
E komplex rendszer megítélésünk szerint hatásában is jelentős változásokat fog eredményezni.
Mindezekkel együtt készek vagyunk megvizsgálni a Bizottság részletes megjegyzéseit, s nyitottak
vagyunk a Terv egyes elemeinek finomhangolására, módosítására ott, ahol ez szükséges.
Mezőgazdasági jövedelmek, versenyképesség és a generációs megújulás

Magyarország a Bizottság azon észrevételére, miszerint a gazdasági célokat nem látja teljesülni, ki
szeretnénk emelni, hogy a Terv legfontosabb célja a gazdálkodók versenyképességének erősítése.
Megítélésünk szerint a közvetlen támogatások, azon belül is a termeléshez kötött támogatások
kifejezetten ezt a célt szolgálják, hiszen ezek a források közvetlenül azokat a gazdákat segítik, akik a
koronavírus okozta nehézségek után most is becsülettel és felelősségteljesen helytállnak, alapvető
élelmiszerekkel ellátva a fogyasztókat. Szintén a versenyképességet hivatott erősíteni a vidékfejlesztés
keretében javasolt modernizációt, piaci jelentlétet, együttműködést segítő intézkedések sora. A
mezőgazdaság jövedelemtermelő képességének fontosságát ebben a nehéz nemzetközi helyzetben nem
szabad alábecsülnünk. Megítélésünk szerint törekedni kell arra, hogy a javasolt redisztribúciós vagy
zöld intézkedések a saját céljaik mellett ne hassanak a versenyképességi célok ellen. A magyar
Terv rendező elve a megfelelő belső arányok és a kiegyensúlyozottság megteremtése. Nem hiszünk
abban, hogy egy cél csak egy másik kárára volna megvalósítható. Magyarország kész a beruházások
esetében határozottabb célzottságot megjeleníteni. Alá szeretnénk húzni azt is, hogy a
versenyképességet szolgálja az amúgy nem kötelező átmeneti nemzeti támogatások rendszere,
amellyel Magyarország néhány sérülékeny ágazat esetében élni kíván.

Amint azt a benyújtott Tervben is hangsúlyoztuk, a generációváltás területén több, egymást erősíteni
hivatott, dedikált beavatkozással készülünk. A fiatal mezőgazdasági termelők elindulásához ugyanúgy
biztosítunk forrást, mint a gazdaságátadás során az átvevőnek és átadónak. További segítséget jelent,
hogy a nemzeti szabályozást és a tanácsadást szintén úgy alakítjuk, hogy minél könnyebb és vonzóbb
környezetet teremtsünk. Mindezen felül elfogadtuk a Bizottság javaslatát, s leválasztottuk a
mezőgazdasági üzemek beruházásán belül a fiatal gazdák részét.
Támogatások célzása

A redisztribúciós támogatás tekintetében arra utal a Bizottság, hogy a kétlépcsős támogatáson belül a
második lépcsőben javasolt, 300 hektárt meg nem haladó üzemméret túl nagy. Ezzel kapcsolatban
megjegyezzük, hogy Magyarország további elemzésekkel alátámasztottan kívánja bemutatni, hogy a
300 hektáros méret hazánkban egy olyan középüzemi kategória, amely mára a magyar mezőgazdaság
gazdasági kibocsátásának jelentős részét termeli meg, és különösen a jelenlegi nehéz helyzetben
kifejezetten bizonytalan gazdasági kilátásokkal szembesülhet. Az eddig stabilnak vélt gazdálkodási
alapjai inoghatnak meg a megemelkedett költségek és a dráguló finanszírozás okán. Szintén ismertetni
szándékozzuk, hogy a támogatások közepes és kisebb gazdaságok irányában történő átcsoportosítása

elvének nem csak a redisztribúciós támogatással, hanem további más intézkedésekkel együttesen
kívánunk megfelelni; noha az alap jogi aktusban kötelezően elvárt átcsoportosítási arányt már
önmagában ezzel a jogcímmel (CRISS) is teljesítjük. Nem mehetünk el szó nélkül amellett sem, hogy
a redisztributív kifizetésekre fordított 10 százalékkal Magyarország a jelenlegi időszakhoz képest
közel megháromszorozza a támogatások újraelosztását.
Magyarország kész a beruházások esetében határozottabb célzottságot megjeleníteni.
Termékpályák és értékláncok

Magyarország a szektorális intézkedések keretében kifejezetten a zöldség-gyümölcs, szölö-bor,
valamint a méhészeti ágazatokban tervezett specifikus intézkedéseket. Más ágazatokban viszont a
termeléshez kötött támogatások, illetve az átmeneti nemzeti támogatások által biztosított
eszközrendszerrel kíván élni. Fontos kiemelni, hogy ha az egyéb ágazatoknak dedikált szektorális
programot szeretnénk bevezetni, akkor annak forrását csak ugyanezen ágazatok termeléshez kötött
támogatásának csökkentésével tudnánk megteremteni, amelynek kevés hozzáadott értéke lenne az
érintett gazdálkodók számára.
A termékpályákon belüli jobb koordinációt és hatékonyabb termelői érdekérvényesítést számos
hagyományosnak tekinthető beavatkozással kívánjuk erősíteni. Ide tartozik a termelői szerveződések
célzott támogatása és közös fejlesztéseik intenzívebb ösztönzése, a minőségrendszerek kialakítása és
működtetése, vagy éppen a rövid ellátási láncok létrehozása.
Vidéki szükségletek és a LEADER program

Törvényszerű, hogy az azonosított vidéki szükségletek egyszerre jelentkeznek gazdasági, környezeti,
területfejlesztési, jóléti, infrastrukturális és szociológiai dimenzióban. Következésképpen az adandó
válaszok is több helyről, részben a KAP Stratégiai Terven kívülről érkeznek. A klasszikus
vidékfejlesztés fő témaköreiben (helyi gazdaságfejlesztés; vállalkozásfejlesztés; társadalmi célú
vállalkozások támogatása; településfejlesztés, infrastruktúra és életminőség; turizmus) rendre főszerep
jut a különböző uniós és nemzeti finanszírozású programok szinergiájának. Túlzás nélkül állíthatjuk,
hogy a 2023-2027 közötti időszakban ez a finanszírozási sokszínűség minden korábbinál nagyobb
jelentőségű. Ezt részletesen bemutatjuk a Bizottságnak a következő hetekben; mint ahogy azt is
tételesen kigyűjtjük, hogy a Terv saját intézkedésein belül hány dedikált beavatkozással és mekkora
forrástömeggel kívánjuk szolgálni a vidéki területek, települések szükségleteit, amely alól a teljes
LEADER lefedettség sem kivétel.
AKIS rendszer és a szélessávú internetelérés

A digitalizációra és tudásátadásra vonatkozó észrevételeket köszönettel vettük. A Terv
véglegesítésekor azok szellemében fogunk eljárni. Megjegyezzük, hogy a szélessávú intemethálózat
vidéki térségekbe való eljuttatása nem jelen program tárgya; készek vagyunk bemutatni - mint ahogy
általában az operatív programokkal való szinergiáinkat és lehatárolásainkat - hogy ez mely egyéb
uniós és nemzeti társfinanszírozású program keretében történik meg.

Zárásként szeretném megerősíteni, hogy Magyarország elkötelezett a Bizottsággal folytatandó
szakértői és politikai szintű tárgyalások iránt annak érdekében, hogy a magyar KAP Stratégiai Terv
mielőbb elfogadásra kerüljön. Az átláthatóság jegyében egyetértek azzal, hogy az észrevételek mellett
jelen válaszlevél is elérhető legyen a nyilvánosság számára.

Budapest, 2022. április
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