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Ösztönzőrendszerek- Közös Agrárpolitika
Aktualitások

• 2021.12.30 Magyarország benyújtja a KAP Str. Terv Dokumentumot

• Bizottsági vélemények, észrevételek, kérdések „Observations letter”

• 2022. 09. 22. Véglegesített, javított beadás

• Várható jóváhagyás 2022. november

• Az új KAP Stratégiai Terv indulása 2023. január 01.



Ösztönzőrendszerek- Közös Agrárpolitika
Tervezett források:

KAP I. ( régi EMGA) 6.737 millió EUR
SZEKT. 175 millió EUR
SUM: 6.912 millió EUR

KAP II. (régi EMVA) 3.310 millió EUR
TOP UP 4.484 millió EUR



Ösztönzőrendszerek- Közös Agrárpolitika
Beavatkozások rendszere

Az előző tervezési időszakhoz képest változás, hogy nincsenek jogcímek, hanem a 
beavatkozásokat típusonként tárgyalja a stratégia.

Beavatkozás típusok:
• Beruházások
• Kötelezettségvállalások
• Kompenzáció
• Együttműködések
• Tudásátadás, tudásbővítés
• Kedvezőtlen adottságú területek támogatása
• Öntözésfejlesztés



Ösztönzőrendszerek- Közös Agrárpolitika
Erdészeti beavatkozások

• Erdőtelepítési és fásítási beruházások támogatása
• Erdőterületeknek nyújtott Natura 2000 kompenzációs kifizetések
• Erdőtelepítési beruházások ápolása és jövedelempótló támogatása
• Erdő-környezetvédelmi  többéves kötelezettségvállalások (EKV)
• Az erdőgazdálkodás környezeti fenntarthatóságát szolgáló 

beruházások  (non profit)
• Versenyképes erdőgazdálkodást szolgáló beruházások (for profit)
• Erdő-genetikai több éves kötelezettségvállalások
• Erdőtüzek megelőzésének és kockázatcsökkentésének 

együttműködés alapú támogatása (EIP)



Ösztönzőrendszerek- Közös Agrárpolitika
Erdészeti hatással bíró egyéb beavatkozások

• Agrárerdészeti rendszerek

• Lokális, biomassza hasznosítás együttműködések révén

• Fiatal erdőgazdálkodó induló vállalkozások támogatása

• Vidéki térség fejlesztése

• Horizontális intézkedések
- Innováció
- Tudásátadás
- Digitalizáció



Faipart érintő főbb globális hatások 
napjainkban

• Jelentős átrendeződések figyelhetők meg a globális faiparban a 
feltörekvő gazdaságokban (Lengyelország, Kína, Brazília, 
Oroszország)

• Több ágazatot átfogó, új technológiák térhódítása (vegyipar, 
energiaszektor)

• Energiaéhség
• Digitalizáció
• Gyártás és kereskedelem koncentrációja (IKEA)
• Klímaváltozás (KTT, KST, B, K) és természetvédelmi korlátozások 

(NNY) miatt változik a fafajok mennyisége és minősége 
• Növekvő szakemberhiány, erősödő energiaszektor



Faipari Ágazati Stratégia
 Kormányzati szándék Magyarország elsődleges faiparának önellátó 

szintre történő emelése
 Stratégiailag fontos, kiemelt célkitűzések:

- A hazai faipari és erdőgazdálkodási ágazatok integrálása egy  
hatékony erdőalapú iparággá

- Hazai elsődleges faipar reorganizációja, bővítése
- Fűrészipari alapanyag feldolgozottsági szintjének emelése
- A fa, mint megújuló nyersanyag és mint nemzeti érték országon 

belül tartása 



Faipari Ágazati Stratégia
- Innovatív termékek előállításának beruházás-támogatása
- Fűrészipari melléktermékek hasznosítása, tovább-feldolgozása
- Faalapú kompozit anyagok és termékek támogatása
- Versenyképesség javítása a gyorsan változó fapiaci kereslethez
- Alkalmazkodás a hazai alapanyag-struktúrához (fafaj-helyettesítés)
- A hazai fatermék-felhasználási szokások javítása.
- Magas hozzáadott értékű fatermékekkel megjelenés a nemzetközi 

piacokon.

 Széles körű faipari szakmai konzultáció a Faipari Ágazati Stratégiát 
illetően



Az erdőalapú ipar fejlesztésének kihívásai:

• A hazai erdőállományból hiányzik a jó minőségű fenyő alapanyag.
• A faanyag-felhasználás szabályozottságának korlátai (pl. elavult 

tűzvédelmi szabályok a faanyag építészeti felhasználására).
• A cellulóz- és papíripar jelenleg teljes mértékben hiányzik, külföldi 

behozatalon alapul.
• Fejlett technológiák hiánya a zöld hő előállításban.

Faipari Ágazati Stratégia



Az erdőalapú ipar fejlesztésének kihívásai:

• Nincs egységes, az egész termékpályát átfogó fejlesztési stratégia.
• A klímaváltozás által okozott termőhelyi, és ennek alapján 

faanyag-összetételi változások.
• Korlátozó szemléletű természetvédelem.
• Szakképzett munkaerő hiánya.
• Az erdőgazdálkodás alacsony szintű gépesítettsége.
• A faipari üzemek technológiai elavultsága.
• A változó faanyag kínálatot nem követő ipari felhasználási 

gyakorlat, a változó nyersanyag-összetétel feldolgozását lehetővé 
tevő technológiák hiánya.

Faipari Ágazati Stratégia



Faipar a Közös Agrárpolitikában
Faipari hatással bíró beavatkozások

• Erdőalapú Gazdaságfejlesztés Koordinációja
- Technológiai és Ipari Minisztérium, Agrárminisztérium
- 21 állami erdőgazdaság
- Mintegy 50 jelentős és még sokkal több kevésbé jelentős 

magánerdőgazdálkodó
- Faipari és erdőgazdálkodási vállalkozások

• Új faipari rendszerek bevezetése – telephely-fejlesztési támogatások

• Fűrészipari Rekonstrukciós Program 
- Elavult és amortizálódott faipari rendszerek lecserélése
- Adatbázisok fejlesztése, Digitalizáció, Döntéstámogatói Rendszer kiépítése
- Zero-waste technológiák fejlesztése, a faipari hulladék energetikai 

hasznosítása.



Faipar a Közös Agrárpolitikában
Faipari hatással bíró beavatkozások

• Termelékenység fokozása, piacra jutás segítése

• Innováció
(BIOEAST, Forestry value chain, faalapú kompozit anyagok és termékek)

• Egy hazai, a teljes, integrált ágazatot foglalkoztató projekt, a Moduláris 
Faház Program 

• Nemzeti Erdészeti és Faipari Labor



Faipar a Közös Agrárpolitikában
Faipari hatással bíró beavatkozások

• Zöldhő Program
- Hulladékfa fűtési lehetőségeinek kutatásfejlesztése.
- Fenntarthatósági körök tervezése és megvalósítása 
intézmények, vállalkozások számára: 50 km-es körben 
elérhető megújuló nyersanyagforrásra alapozott fűtési 
rendszerek kiépítése.
- Fűtőberendezések technológiai kutatás-fejlesztése műszaki 
egyetemek bevonásával



Faipar a Közös Agrárpolitikában
Faipari hatással bíró beavatkozások

• Papír-, cellulóz és csomagolóipar fejlesztési programja

• Az Erdőalapú Gazdaságfejlesztési Terv egységes marketing-kommunikációja



Köszönöm a figyelmet
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