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KAP új célkitűzései (2014-2020)

1. Életképes élelmiszertermelés:

a mezőgazdasági jövedelmek és a szektor

versenyképességének javítása.

2. Természeti erőforrásokkal való fenntartható gazdálkodás:

a mezőgazdaság által előállított közjavak ellentételezése és

ösztönzése.

3. Kiegyensúlyozott területi fejlődés:

a vidéki közösségek és vidéki munkahelyek fenntartása.
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A 2014-2020 közötti többéves pénzügyi tervről 

szóló megállapodás főbb számai
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Mrd € 2007-2013 Mrd € 2014-2020 Mrd € Változás Mrd € Változás (%)

EU teljes költségvetés 994 960 -34 97

KAP költségvetés 421 373 -48 89

Közvetlen támogatások (és piaci 

intézkedések)
319 278 -41 87

Vidékfejlesztés 98 85 -13 87

Magyarországra jutó KAP 

támogatás
10,5 12,3 1,9 118

Magyarország részesedése a KAP 

támogatásokból (%)
2,36 3,19 0,83 135

Magyarország közvetlen 

támogatási allokációja
6,6 8,9 2,3 135

Magyarország vidékfejlesztési 

allokációja
3,9 3,4 -0,5 87



Az agrár és vidékfejlesztési támogatások 

jelenlegi rendszere Magyarországon
• KAP I. pillér

– közvetlen támogatások (uniós forrás) (FM)

– piaci intézkedések (uniós forrás) (FM)

• KAP II. pillér

– vidékfejlesztés (uniós és nemzeti forrás)
(Miniszterelnökség)

+ Nemzeti támogatási jogcímek (nemzeti forrás)
(FM, NGM)
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KAP 2015-2020

Közvetlen támogatások

(EMGA)
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Magyarország 2015-2020 közötti közvetlen kifizetésekre 

vonatkozó nemzeti felső összeghatárai

Az uniós szabályozás alapján Magyarország élt a vidékfejlesztési források maximális, 

15%-os átcsoportosítási lehetőségével. (300 Ft/€)

300 HUF/EUR árfolyamon számolva
7

I .pillér eredeti forrása

(millió euró)

15%-os kiegészítés 

vidékfejlesztés keretből 

(millió euró)

Összesen

(millió euró)

2015 (~381 mrd Ft) 1 271,59 (~22 mrd Ft)   74,15 (~404 mrd Ft)  1 345,74

2016 1 270,41 74,05 1 344,46

2017 1 269,19 73,95 1 343,14

2018 1 269,17 73,84 1 343,01

2019 1 269,16 73,71 1 342,87

2020 1 269,16 - 1 269,16

2015-2020
(~2 285 mrd Ft)

7 618,68
(~111 mrd Ft)   369,70

(~2 397 mrd Ft)   

7 988,38



A közvetlen támogatások új rendszere 

Magyarországon

A támogatás feltétele a kölcsönös megfeleltetés intézkedéseinek betartása

Kötelező elemek Önkéntes elem

• Alaptámogatás (SAPS)

• „Zöld” komponens

• Fiatal gazdálkodóknak 

juttatott támogatás

• Termeléshez kötött 

támogatás

VAGY

+

A kisgazdaságok számára kialakított egyszerűsített támogatási rendszer

Az ország számára önkéntes, a gazdák számára választható elem
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Változások a támogatási jogcímek

Jelenlegi jogcímek Induló jogcímek

SAPS, területalapú támogatás
Alaptámogatás SAPS elven

+ zöldítés

Elkülönített támogatások (cukor, 

zöldség-gyümölcs, héjas gyümölcs)

Termeléshez kötött támogatás 

(cukor, zöldség gyümölcs)

Termeléshez kötött jogcímek (tej,

rizs)
Termeléshez kötött támogatás (tej,

rizs)

Termeléstől elválasztott jogcímek

(kérődző, zöldség-gyümölcs, dohány, 

biztosítási díjtámogatás)

Termeléshez kötött támogatás 

(kérődző, zöldség-gyümölcs)

Átmeneti nemzeti támogatások
Átmeneti nemzeti támogatások 

(évente csökkentő kerettel) 9



Alaptámogatás (SAPS elven működő 

területalapú támogatás) I.
• Legfontosabb eredmény: a jelenlegi SAPS rendszer elvén alapuló

alaptámogatási rendszer továbbvihető 2020 végéig, egységes

hektáronkénti átalánytámogatást kaphat minden olyan gazdálkodó,

aki az adott évben támogatási kérelmet nyújt be.

• A közvetlen kifizetéseket minimum korlátja:

• legalább 1 hektár SAPS jogosult terült,

• vagy ha a támogatást kérelmező állatokra vonatkozó termeléshez

kötött támogatásban részesül, de nincs 1 ha SAPS jogosult

terülte, akkor 100 EUR támogatás a minimum.
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Alaptámogatás (SAPS elven működő 

területalapú támogatás) II.

• Kizárólag az aktív gazdák jogosultak közvetlen támogatásra:

– mezőgazdasági tevékenységet folytat;

– nincs a negatív listán.

Negatív lista (Magyarország nem élt a bővítés lehetőségével):

• repülőterek,

• vasúti területek,

• vízművek,

• kereskedelmi ingatlanok,

• állandó sportterületek és

• rekreációs területek.
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„Zöld” komponens

• Kötelező a tagállam és a gazdák számára is, a közvetlen kifizetési
nemzeti keretösszeg 30%-a (a zöldítés is átalánytámogatás, értéke
minden termelőnél egyforma!!).

• Általános érvényű (kivéve kisgazdálkodók) minden gazdálkodó
számára, évenkénti és nem szerződéses formájú.

• A kölcsönös megfeleltetés követelményein túlmutat.

• Az ökológiai tanúsítvánnyal rendelkező és az átállás alatt lévő
területek automatikusan jogosultak a zöldítés támogatásra.

• Feltételei:

- tárgyévben termesztett növények diverzifikálása;

- állandó gyepek fenntartása;

- ökológiai célterület fenntartása (támogatásra jogosult
szántóterület nagysága szerint). 12



„Zöld” komponens I. – Terménydiverzifikáció I.
• Nem ugyanazt jelenti, mint a vetésváltás: a vetésváltás = időbeliség; termény

diverzifikáció = térbeliség.

• Követelmények:

− 10 ha alatt legalább 1 növény;

− 10 ha szántó felett legalább 2 növény (különböző nemzetség) (a fő
növénykultúra a szántó terület legfeljebb 75%-át foglalhatja el);

− 30 ha szántó felett legalább 3 növény (különböző nemzetség)
termesztésének kötelezettsége (a fő növénykultúra nem teheti ki a
szántóterület több, mint 75 %-át, továbbá a két fő növénykultúra
együttesen nem érheti el a szántóterület több, mint 95 %-át);

• A őszi és a tavaszi terményeket különböző növénykultúráknak kell tekinteni,
még abban az esetben is, ha ugyanahhoz a nemzetséghez tartoznak.

• Bármely egy nemzetségbe tartozó faj külön kultúrának tekintendő a következő
növénycsaládokban:

− káposztafélék (pl.: karalábé, fejes káposzta, őszi káposzta repce ),

− burgonyafélék (burgonya, dohány, paradicsom, fűszerpaprika, padlizsán),

− kabakosok (sütőtök, uborka, görögdinnye) esetében.
13



„Zöld” komponens I. – Terménydiverzifikáció II.

Terménydiverzifikáció alól mentesülő üzemtípusok:
1. Amennyiben szántóterületének egészén a növénytermesztési ciklus jelentős

részében rizst vagy indiánrizst termel.

2. Amennyiben szántóterületének több, mint 75%-a

• parlagon hagyott terület, vagy ideiglenes gyep, vagy egyéb egynyári

takarmánynövény, vagy az előzőek kombinációja;

• és a fennmaradó szántóterület nem haladja meg a 30 hektárt;

3. Amennyiben a támogatható mezőgazdasági területének több, mint 75%-a

• állandó gyep, vagy ideiglenes gyep, vagy egyéb egynyári takarmánynövény,

vagy rizs, indiánrizs, vagy az előzőek kombinációja;

• és a fennmaradó szántóterület nem haladja meg a 30 hektárt;

4. Amennyiben az adott évben bejelentett szántóterület több, mint 50%-át a

mezőgazdasági termelő az előző évi egységes kérelmében nem jelentette be

és a szántóterület egészén az előző naptári évtől eltérő növényeket termeszt.
14



„Zöld” komponens II. – Állandó gyepterület

• Állandó gyep fogalma: olyan MePAR-ban lehatárolt gyep,
amely az üzem vetésforgójában öt vagy ötnél több évig
nem szerepel;

• A 2012. évi bázishoz viszonyítva csak 5%-ban csökkenhet
az állandó gyepek nagysága;

• Tagállami szintű monitoring, de a visszaállítás a
mezőgazdasági üzemek szintjén jelent kötelezettséget;

• Visszaállítási kötelezettség az állandó gyepterületté való
visszaalakításra vonatkozik, olyan földterületek esetében ahol
a korábbi időszakban állandó legelőként vagy állandó
gyepterületként használt földterületet valamilyen más célú
földterületté alakították át;

• Natura 2000 gyepek más célú földterületté alakítása tiltott!
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„Zöld” komponens III. – Ökológiai célterület (EFA)

• Csak 15 ha szántó felett kötelező;

• A bevezetés kétlépcsős: 2015-től a szántóterület 5%,

majd egy 2017. évi felülvizsgálattól függően akár 7%;

• A célterületként elszámolható területnek nem kell

támogatható területnek lennie, és lehetőség nyílik a

szomszédos nem saját kezelésben lévő EFA területek

elszámolására is – bevezetjük a rendelkezésre állás

fogalmát!

• Magyarországon elszámolható az ökológiai célterületek

teljes köre, az itthon nem jellemző kőfal kivételével.
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A rendelkezésre állás jelentése I.

• szántóterületen elhelyezkedő EFA elemek esetében a jogszerű
földhasználattal bizonyítást nyer, hogy a föld használójának joga
van az adott elemet elszámolni;

• jellemzően a szántóval határos egyes tájelemek elszámolhatók
akkor is ha azok a gazdálkodó „rendelkezésére állnak (nincs
jogszerű földhasználat);

• fás szárú növényzettel borított sávok, fasor, fa és bokorcsoport,
táblaszegély, vizes árkok esetében kell alkalmazni a
rendelkezésre állás szabályát

• nem állnak a rendelkezésre a tájelemek, ha annak
vagyonkezelője április 15.-ig a megfelelő nyomtatványon az
MVH felé jelzi, hogy nem járul hozzá;
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A rendelkezésre állás jelentése II.

• a gazdálkodó kötelezettsége a rendelkezésére álló területen -
a vagyonkezelő/tulajdonos kérésére a tájelem területét bejelentő
gazdálkodó köteles a rendelkezésére álló területen elvégezni a
parlagfű és más veszélyes gyomok elleni védekezést, továbbá
elszállítani a szilárd hulladékot.

• két gazdálkodó ugyanazt a rendelkezésre álló területet jelenti be
az egységes kérelemben EFA területként, úgy az MVH

1. Tiltólista vizsgálata – ha ez nem dönti el a kérdést, akkor,

2. Földhasználat ellenőrzése– ha ez sem dönti el a kérdést, akkor,

3. Tulajdoni lap ellenőrzése– ha ez nem dönti el a kérdést, végül

4. Kerületi arányosítás módszerével osztják fel az igénylők között
az EFA területét

18



„Zöld” komponens III. – Ökológiai célterület (EFA)

Az ökológiai fókuszterület fenntartása alól mentesülő
üzemtípusok:
1. Amennyiben szántóterületének több, mint 75%-a:

• parlagon hagyott terület; vagy ideiglenes gyep; vagy egynyári
takarmánynövény; vagy hüvelyes növény; vagy az előzőek
kombinációja;

• és a fennmaradó szántóterület nem haladja meg a 30 hektárt.

2. Amennyiben a támogatható mezőgazdasági területének
több, mint 75%-a
• állandó gyep; vagy ideiglenes gyep; vagy egyéb egynyári

takarmánynövény; vagy rizs, indiánrizs; vagy az előzőek
kombinációja;

• és a fennmaradó szántóterület nem haladja meg a 30 hektárt.
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Zöld” komponens III. – Ökológiai célterület
Magyarországon elszámolható ökológiai célterületek (EFA-területek)

a) parlagon hagyott földterület: termesztésből kivont terület, ahol a HMKÁ követelményei 

teljesülnek;

b) teraszok: Mo.-n szántóterületen nem jellemző;

c) tájképi elemek: (1) fás szárú növényzettel borított sávok; (2) elszigetelten álló fák; (3) fasor; (4) 

fa- és bokorcsoport; (5) táblaszegély; (6) tavak; (7) vizes árkok; 

d) védelmi sávok: A HMKÁ jogszabályban meghatározott védelmi sávok ismertethetőek el ökológiai 

célterületként.

e) agrár-erdészeti hektárok: Az EMVA-ból finanszírozott támogatással létrehozott agrár-erdészeti 

hektárok.

f) erdőszélek: Olyan min. 1 és max. 10 m közötti, erdővel határos támogatható sávok, melyeken 

végezhető mezőgazdasági termelés.

g) rövid vágásfordulójú fás szárú energetikai ültetvénnyel beültetett területek, amelyeken nem 

használnak ásványi műtrágyát és/vagy növényvédő szereket; 

h) egyes erdősített területek: EMVA támogatásból erdősített területek; 

i) ökológiai jelentőségű másodvetés: Olyan másodvetés, melyet különböző növényfajok 

magkeverékének vetésével hoztak létre;

j) nitrogénmegkötő növényekkel beültetett területek; 20



Ökológiai célterületként elszámolható elemek
Átváltási 

tényező

Súlyozási 

tényező

Ökológiai 

jelentőségű terület

Parlagon hagyott földterület (1 m) - 1 1 m²

Teraszok (1 m) 2 1 2 m²

Tájképi jellegzetességek:

Sövény/erdősáv (1 m) 5 2 10 m²

Elszigetelten álló fa (db) 20 1,5 30 m²

Fasorok (1 m) 5 2 10 m²

Facsoport/bozótfolt (1 m²) - 1,5 1,5 m²

Táblaszegély (1 m) 6 1,5 9 m²

Tavak (1 m²) - 1,5 1,5 m²

Árkok (1 m) 3 2 6 m²

Gémeskút, kunhalom (1 m²) - 1 1 m²

Védelmi sávok (1 m) 6 1,5 9 m²

Agrár-erdészeti hektárok (1 m²) - 1 1 m²

Erdőszélek mentén fekvő támogatható hektársávok ( 1 m²)

termelés alatt nem álló

termelés alatt álló

6

6

1,5

0,3

9 m²

1,8 m²

Rövid vágásfordulójú sarjerdővel beültetett területek (1 m²) - 0,3 0,3 m²

Erdősített területek (1 m²) - 1 1 m²

Ökológiai jelentőségű másodvetés (1 m²) - 0,3 0,3 m²

Nitrogénmegkötő növényekkel beültetett területek (1 m²) - 0,7 0,7 m²
21



Tájékoztató és kommunikáció

• 2015. január 30.: Megjelent a zöldítésről szóló 

gazdálkodói kézikönyv

• http://www.nak.hu/hu/kamara/dokumentumok/

kamara/2656-nak-zoeldites-gazdalkodoi-

kezikoenyv/file

• Aláírási engedélyre vár a zöldítésről szóló 

rendelet

http://www.nak.hu/hu/kamara/dokumentumok/kamara/2656-nak-zoeldites-gazdalkodoi-kezikoenyv/file






Fiatal gazdálkodók támogatása 

Kötelező, a közvetlen kifizetési nemzeti keretösszeg legfeljebb 2%-a.

Feltételei:

• 40 évnél fiatalabb termelő:

- aki 2015-ben kezd mezőgazdasági tevékenységbe (ad be először
egységes kérelmet), vagy

- gazdaságát az első fiatal gazda közvetlen támogatási kérelem
benyújtását megelőző 5 éven belül hozta létre.

• Legfeljebb 5 éven keresztül nyújtható. (Aki 2013-ban nyújtott be támogatási
kérelmet, 3 éven át 2015-től 2017-ig, aki 2015-ben nyújt be először kérelmet, 5 éven át
2020-ig kaphatja, aki csak 2017-ben kezd gazdálkodni, az csak 3 éven át 2020-ig kaphat
támogatást.)

• A támogatás felső területi korlátja 90 hektár.

• Tagállami átlagtámogatás 25%-a adható a támogatható hektárszámig,
ez kb. 67,5 €/ha (mintegy 9000 fiatal gazdával számolhatunk). 25



Termeléshez kötött támogatás
• Önkéntes, legfeljebb az éves pénzügyi keret

• 13%-a (évente közel ~175 millió euró, ~52,5 mrd Ft - 300 HUF/EUR árfolyamon)

• Anyatehén

• Hízott bika

• Tejhasznú tehén

• Juh

• Cukorrépa

• Rizs

• Gyümölcs

• Zöldség

• plusz 2% (évente közel ~27 millió euró, ~8,1 mrd Ft - 300 HUF/EUR árfolyamon)

• fehérjenövények támogatására

• Szemes fehérjenövények

• Szálas fehérjenövények 26



Termeléshez kötött támogatás – Húshasznú anyatehén
A jelenlegi ÁNT anyatehén támogatás feltételeivel megegyező

kritériumok.

Főbb jogosultsági kritériumok:

• a támogatható minimális állatlétszám: 1 egyed, amelyek az ENAR

nyilvántartásban szerepeltek;

• hat hónapos birtokon tartási kötelezettség;

• termeléshez kötött tejtámogatásban részesülő egyedek nem

támogathatóak.

Megnevezés

Becsült 

állatlétszám 

(db) 

2013 2015
Változás 

2013-2015
2015-2020

keret millió euróban 32,68 35,00
107%

207,79

keret millió forintban 9 804 10 500 62 328

fajlagos érték euróban 162 000 202 216

fajlagos érték forintban 162 000 60 517 64 815

300 HUF/EUR árfolyamon számolva 27



Termeléshez kötött támogatás – Hízott bika

Jogosultsági kritériumok:

• hím ivarú legalább 9 hónapos szarvasmarha vagy bivaly fajú egyed;

• Támogatható minimális állatlétszám 1 egyed, amelyek az ENAR

nyilvántartásban szerepeltek;

• a támogatási időszakban (január 1. és december 31.) vágóhídon levágásra

került, vagy élő állatként exportra került;

• levágás vagy exportálás előtt legalább 2 hónapig a kérelmező

tenyészetében voltak.

Megnevezés Becsült állatlétszám (db) 2013 2015
Változás 

2013-2015
2015-2020

keret millió euróban 5,85 4,50
77%

26,71

keret millió forintban 1 754 1 350 8 014

fajlagos érték euróban 48 000 122 94

fajlagos érték forintban 48 000 36 535 28 125

300 HUF/EUR árfolyamon számolva
28



Termeléshez kötött támogatás - Tejelő tehén
Jogosultsági kritériumok:

• A TIR/ENAR nyilvántartása alapján 24 hónapnál idősebb, legalább egyszer ellett

nőivarú szarvasmarha;

• minimális támogatható egyed: 1;

• a tejelő tehén után járó támogatás igénylése esetén ugyanarra a tehénre nem igényeltek

anyatehén támogatást;

• a termelőnek tejtermelési kötelezettsége van;

• a tenyészet igazoltan gümőkor-, brucellózis- és leukózismentes;

• a tehenek a NÉBIH hivatalos tejtermelés ellenőrzése alatt állnak vagy az ENAR-ban

bejelentett tejhasznú fajtakódon szereplő tejelő tehenek vagy megfelelnek az 52/2010.

(IV. 30.) a kistermelői élelmiszer-termelés, -előállítás és -értékesítés feltételeiről szóló

FVM rendeletben foglaltaknak.

Megnevezés

Becsült 

állatlétszám 

(db)

2013 2015
Változás 

2013-2015
2015-2020

keret millió euróban 44,50 69,00
155%

409,58

keret millió forintban 13 350 20 700 122 875

fajlagos érték euróban 195 000 228 354

fajlagos érték forintban 195 000 68 462 106 154

300 HUF/EUR árfolyamon számolva
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Termeléshez kötött támogatás - Anyajuh
Jogosultsági kritériumok:

• Támogatott egyed legalább egy éves vagy egyszer ellett anyaállat;

• minimális létszám: 1 egyed;

• ENAR nyilvántartás;

• 100 nap birtokon tartás, támogatási kérelem benyújtását követően

kezdődik;

• az állattenyésztésről szóló törvény szerinti szakszerű apahasználat

megléte.

Megnevezés

Becsült

állatlétszám 

(db) 

2013 2015
Változás 

2013-2015
2015-2020

keret millió euróban 10,23 22,00
215%

130,59

keret millió forintban 3 069 6 600 39 178

fajlagos érték euróban 890 000 11 25

fajlagos érték forintban 890 000 3 449 7 416

300 HUF/EUR árfolyamon számolva 30



Termeléshez kötött támogatás - Rizs
Jogosultsági kritériumok:

• Minimum 1 ha SAPS jogosult terület;

• az adott gazdasági évben az adott növényre vonatkozóan bejelentett 

művelés;

• rizs hasznosítási ágként művelt földterületen 1006 10 KN kód alá 

tartozó rizst termesztése;

• rizs vetésének legkésőbb május 31-éig befejezése;

• az állomány megőrzése legalább a virágzás kezdetéig.

Megnevezés
Becsült terület 

(ha) 
2013 2015

Változás 

2013-2015 2015-2020

keret millió euróban 1,30 2,00
154%

11,87

keret millió forintban 390 600 3 562

fajlagos érték euróban 2 900 448 690

fajlagos érték forintban 2 900 134 483 206 897

300 HUF/EUR árfolyamon számolva 31



Termeléshez kötött támogatás - Cukorrépa
Jogosultsági kritériumok:

• Minimum 1 ha SAPS jogosult terület;

• az adott gazdasági évben az adott növényre vonatkozóan bejelentett 

művelés;

• direkt vagy integrátoron keresztüli szállítói szerződés a cukorgyárral; 

• a megtermelt kvótarépa (2017 után cukorrépa) értékesítése.

Megnevezés
Becsült terület 

(ha) 
2013 2015

Változás 

2013-2015 2015-2020

keret millió euróban 41,01 8,00
20%

47,48

keret millió forintban 12 303 2 400 14 246

fajlagos ha érték euróban 19 000 2 158 421

fajlagos ha érték forintban 19 000 647 526 126 316

fajlagos t érték euróban 19 000 43 8,42

fajlagos t érték forintban 19 000 12 951 2 526

300 HUF/EUR árfolyamon számolva
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Termeléshez kötött támogatás – Zöldség, gyümölcs

• Három alboríték

• Zöldségnövények: dinnye, tökre oltott dinnye, karfiol, brokkoli,

bimbóskel, fejes káposzta, kelkáposzta, karalábé, kínai kel, zeller,

póréhagyma, fejes saláta, endívia, spárga, petrezselyem, rebarbara,

édeskömény, paradicsom, uborka, tojásgyümölcs, tök, cukkini, paprika,

sárgarépa, fokhagyma, vöröshagyma, lilahagyma, cékla, feketegyökér,

metélőhagyma, retek, torma, pasztinák, fűszerpaprika.

• Ipari zöldségek: sóska, spenót, zöldborsó, szárazbab, zöldbab, pattogatni

való kukorica, csemegekukorica.

• Gyümölcsültetvények és bogyósok: földieper (szamóca), piros ribiszke,

egyéb ribiszke, piros ribiszke törzses oltvány, málna, piszke, piszke törzses

oltvány, szeder, tüske nélküli szeder, yosta (rikö), homoktövis, termesztett

bodza, alma, körte, birs, őszibarack, sárgabarack, meggy, cseresznye,

szilva, naspolya, dió, mogyoró, mandula, szelídgesztenye.
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Termeléshez kötött támogatás - Zöldségnövények

Jogosultsági kritériumok:
• Minimum 1 ha SAPS jogosult terület;

• az adott gazdasági évben az adott növényre vonatkozóan bejelentett művelés;

• meghatározott hektáronkénti minimális szaporítóanyag (vetőmag, palánta, dugvány, 

vagy hagyma); 

• a minimális szaporítóanyag mennyiségét kitevő certifikált vetőmag használata; 

• szaporítóanyag beszerzés esetén, annak igazolása;

• egy parcellán belül több fajta termeszthető egyidejűleg, üvegházban és fólia alatt 

termeszthető növények is jogosultak a támogatásra;

• a termeléshez kötött zöldségnövény támogatásra való jogosultság feltétele, hogy 

minimum 0,3 hektáron folyjon e növények termesztése.

Megnevezés
Becsült terület 

(ha) 
2013 2015

Változás 

2013-2015
2015-2020

keret millió euróban 5,18 8,00
154%

47,48

keret millió forintban 1 555 2 400 14 246

fajlagos érték euróban 20 000 0 400

fajlagos érték forintban 20 000 0 120 000

300 HUF/EUR árfolyamon számolva
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Termeléshez kötött támogatás - Ipari zöldségek

Jogosultsági kritériumok:
• Minimum 1 ha SAPS jogosult terület;

• az adott gazdasági évben az adott növényre vonatkozóan bejelentett művelés;

• meghatározott hektáronkénti minimális vetőmagmennyiség (unit);

• a minimális vetőmagmennyiséget kitevő certifikált vetőmag használata;

• vetőmag beszerzés esetén, annak igazolása;

• az állomány megőrzése legalább a virágzás kezdetéig.

Megnevezés
Becsült terület 

(ha) 
2013 2015 2015-2020

keret millió euróban 0 9,96 59,12

keret millió forintban 0 2 988 17 737

fajlagos érték euróban 50 000 0 199

fajlagos érték forintban 50 000 0 59 760

300 HUF/EUR árfolyamon számolva
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Termeléshez kötött támogatás - Gyümölcsök

Jogosultsági kritériumok:
• Minimum 1 ha SAPS jogosult terület;

• az adott gazdasági évben az adott növényre vonatkozóan bejelentett művelés;

• a termeléshez kötött gyümölcstámogatásra való jogosultság feltétele, hogy 

minimum 0,3 hektáron folyjon e növények termesztése;

• alapfeltétel: hektáronkénti tőszám;

• a három következő követelményből valamely kettő teljesítése:

• életkor;

• fix, telepített öntözés megléte;

• ültetvény esetében 85%-os tőszámbeállottság.

Megnevezés
Becsült terület 

(ha) 
2013 2015

Változás 

2013-2015
2015-2020

keret millió euróban 9,28 16,50
178%

97,94

keret millió forintban 2 784 4 950 29 383

fajlagos érték euróban 25 000 0 660

fajlagos érték forintban 25 000 0 198 000

300 HUF/EUR árfolyamon számolva 36



Termeléshez kötött támogatás – Szemes fehérjenövények

Jogosultsági kritériumok:
• Minimum 1 ha SAPS jogosult terület;

• az adott gazdasági évben az adott növényre vonatkozóan bejelentett művelés;

• certifikált vetőmag használata; 

• minimális hozam: szója, lóbab, csillagfürt 1t/ha, száraz, csicseri-, mezei, 

takarmányborsó 2t/ha;  

• gazdálkodási napló vezetése.

Megnevezés
Becsült terület 

(ha) 
2013 2015 2015-2020

keret millió euróban 0 13,46 79,8

keret millió forintban 0 4 038 23 967

fajlagos érték euróban 67 000 0 201

fajlagos érték forintban 67 000 0 60 262

300 HUF/EUR árfolyamon számolva
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Termeléshez kötött támogatás – Szálas fehérjenövények
Jogosultsági kritériumok:

• Minimum 1 ha SAPS jogosult terület;

• az adott gazdasági évben az adott növényre vonatkozóan bejelentett művelés;

• certifikált vetőmag használata (nemcsak fajta, hanem faj esetében is); 

• keverékben min 51%-os igazolt pillangós arány; 

• két- vagy többéves kultúrák esetében (az őszi telepítésű kultúrák kivételével) elsőben egyszer, a 

további években legalább kétszeri kaszálást végezni;

• az állomány megőrzése legalább a virágzás kezdetéig; 

• gazdálkodási napló vezetése;

• meghatározott növények lucerna, komlós lucerna, sárkerep lucerna, tarkavirágú lucerna, 

bíborhere, fehérhere, korcshere, Legány féle keverék, vöröshere, alexandiriai here, borsós 

kukoricacsalamádé, borsós napraforgócsalamádé, szarvaskerep, takarmánybaltacim, valamint 

vetőmag célra bíborhere, takarmánylucerna, takarmánybaltacím, vörös here, ) 

takarmánybükköny, szöszös bükköny (vetőmag célra), rozsos szöszösbükköny, őszi búzás 

pannon bükköny, szilfium, keleti kecskeruta, lósóska, csicsóka.

• .
Megnevezés

Becsült

terület (ha) 
2013 2015 2015-2020

keret millió euróban 0 13,46 79,8

keret millió forintban 0 4 038 23 967

fajlagos érték euróban 207 000 0 65

fajlagos érték forintban 207 000 0 19 505

300 HUF/EUR árfolyamon számolva
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Kisgazdaságok egyszerűsített támogatása

• Önkéntes, a közvetlen támogatási keretösszeg maximum 10%-a

fordítható a jogcímre.

• Minden közvetlen kifizetést helyettesít.

• Egyösszegű támogatás, melynek mértéke minimum 500

€/év/gazda (hozzávetőleg 1-2,2 ha jogosult terület), maximum

1250 €/év/gazda (hozzávetőleg 1- 5,5 ha jogosult terület)

• Legalább 1 hektáros területtel kell rendelkezni, aki nem érné el a

normál rendszerben az 500 eurót, annál felkerekítik az átalány

támogatást. 500 és 1250 euró között a normál rendszerben járó

támogatásnak megfelelő összeget kap a termelő.

• Mintegy 80 ezer termelő vagyis a közvetlen támogatásokban

részesülő összes termelő csaknem 50%-a kaphat egyszerűsített

kisgazda támogatást. 39



A közvetlen támogatások új rendszere

• Maradványelv érvényesülése: a SAPS fajlagos értéke a tagállami

pénzügyi boríték és az egyéb alkalmazott kötelező és önkéntes elemek

függvénye.

Tagállami nemzeti boríték (100%)

- Zöldítés                                           (30,00%)

- Fiatal gazdák                                     (0,62%)

- Termeléshez kötött                          (13,00%) 

- Termeléshez kötött fehérje                (2,00%)

- Kisgazdaságok (növekmény)            (0,55%)

Alaptámogatás (SAPS)                     (53,83%)
40



A közvetlen támogatások várható értékeinek* alakulása

Támogatási jogcím Várható támogatási összeg

SAPS + zöldítés: 226 €/hektár (144,7+81,3 €)
(67 800 forint/ha(43 410 + 24390)

Fiatal gazdák kiegészítő 

támogatása: 

67,5 €/hektár

20 250  forint/ha

Termeléshez kötött 

támogatások: 

ágazattól/teljesítménytől függő 

(összesen 201,9 M €/év

60,57 milliárd forint/év)

Kisgazdaságok egyszerűsített

egyösszegű támogatása:

(Kerekítés 500 €-ig, 500-1250 € között 

annyi támogatás, mint amennyi a 

normál rendszerben járna.) 

max. 1250 €/év/termelő

(375 000 forint/év/termelő)

* Becsült értékek 300 HUF/EUR árfolyamon számolva 41



Közvetlen kifizetések csökkentése (degresszivitás)

• Kötelező, az alaptámogatás 150 ezer euró feletti összegére.

• Csak a SAPS- összegére vonatkozik, az egyéb közvetlen támogatási elemekre

(pl. zöldítés, termeléshez kötött támogatások) nem:

• 150.000 euró (1037 ha) felett 176.000 euró (1200 ha) támogatásig 5%-os

elvonás,

• 176.000 euró (1200 ha) feletti összeg 100%-os elvonása.

• A kifizetett munkabér és a járulékok összege nem vehető figyelembe.

• Az elvonás az előzetes becslések szerint több, mint 500 gazdálkodót érint

közel 69 millió euró – 20,7 milliárd forint értékben.

• Az elvont összegek az adott tagállamban vidékfejlesztés keretében

felhasználhatóak (100%-os EU finanszírozás).

• A kötelező degresszivitás nincs hatással az alaptámogatás mértékére.
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Több munkahelyet a mezőgazdaságba I.

• Bejelentés: 2014. július 21.

• Cél: a munkaigényes mezőgazdasági ágazatok számára,
a munkahelyek megőrzése és új munkahelyek
teremtése.

• 2020-ig összesen 212 milliárd forint – ebből 180
milliárd forint nemzeti forrás - munkahelyteremtést
segítő plusztámogatás az állattenyésztés (tej,
húshasznú szarvasmarha, sertés, baromfi, juh)
javára.

• Támogatások főbb csoportjai:
1. állatjóléti támogatások,

2. átmeneti nemzeti támogatások,

3. az állattenyésztést segítő egyéb nemzeti támogatások.
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Több munkahelyet a mezőgazdaságba II. (millió forint)

44

Megnevezés 2010 2014
2015 Korm. 

döntés utáni terv
Többletforrás

Állatjóléti támogatások

sertés állatjólét 6 000 8 500 8 500 0

baromfi állatjóléti támogatás: 4 000 8 000 11 000 3 000

anyakoca állatjóléti támogatás 0 0 8 600 8 600

Összesen 10 000 16 500 28 100 11 600

Átmeneti nemzeti támogatások 

hízott bika 5 298 2 050 4 750 2 700

szarvasmarha extenzifikációs 2 035 800 2 900 2 100

anyatehén 5 637 3 400 3 400 0

tej 16 517 6 000 20 800 14 800

anyjuh kiegészítő+de minimis 2 001 2 500 3 000 500

Összesen 31 488 14 750 34 850 20 100

Az állattenyésztést segítő egyéb nemzeti támogatások

állatbetegségek megelőzése 4 500 7 500 8 500 1 000

állati hulla elszállítás 1 000 3 000 3 600 600

Összesen 5 500 10 500 12 100 1 600

Többletforrás összesen: 33 300



KAP döntés: határidők - ütemezés

 Politikai megállapodás a KAP új rendeleteiről: végleges
jogszabály 2013. december 17.

 Uniós végrehajtási rendeletek megalkotása 2014. első félév.

 Az alkalmazni kívánt konstrukció hivatalos bejelentésének
határideje 2014. augusztus 1.

• Hazai jogszabályalkotás 2015. január-február
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Köszönöm a megtisztelő figyelmet!
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