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Az EU 7 éves pénzügyi keretének (MFF) főbb számai
•

•

•

•
•

Uniós szinten az MFF főösszeg az új időszakban 3,5%-al csökkent a 2007-2013
közötti időszakhoz képest
• Ezen belül a KAP 11,3%-kal csökkent
• A KAP keretében, a közvetlen támogatás keretösszege 13 %-kal
csökkent
Mindezek ellenére, Magyarország részére allokált KAP források közel 1,9
milliárd euróval (+18%-al) nőnek az új időszakban! Ennek eredményeképpen,
részesedésünk a KAP költségvetéséből 2,4%-ról 3,2%-ra emelkedik.
A KAP-on belül a közvetlen kifizetésekre allokált összeg növekedett hazai
szinten!
2007-2013 között 6,6 Mrd €-ról
35%-kal nagyobb közvetlen
2014-2020 között 8,9 Mrd €-ra
támogatási keret !
Éves közvetlen kifizetési támogatási keret: 1,27 milliárd €.
Fontos, hogy a közvetlen kifizetések szintjét sikerült nagyságrendileg
megőrizni. A II. pillérből történő 15%-os átcsoportosítás hektáronként 12,3 euró
területalapú támogatási többletet jelent.
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Kötelező elemek
• Alaptámogatás (SAPS)
• „Zöld” komponens
• Fiatal gazdálkodóknak
juttatott támogatás

Degresszivitás

Degresszivitás

A közvetlen támogatások új rendszere
Magyarországon
Önkéntes elem

+

•

Termeléshez kötött
támogatás

A támogatás feltétele a kölcsönös megfeleltetés intézkedéseinek betartása

VAGY
Az ország számára önkéntes, a gazdák számára választható elem
A kisgazdaságok számára kialakított egyszerűsített támogatási rendszer
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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 kifizetések 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.
• Aktív gazda lehet aki szerepel a negatív listán de
- akinek a mezőgazdasági tevékenysége nem jelentéktelen és/vagy
- akinek elsődleges üzleti vagy társasági tevékenysége mezőgazdasági
illetve;
- Aktív gazda fogalmával egyenértékű a legalább 20 ha SAPS jogosult
területtel rendelkező vagy az évente 5000 eurót meg nem haladó
támogatásban részesülő termelő/negatív listán szereplő vállalkozás is.
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Alaptámogatás (SAPS elven működő területalapú
támogatás) III.
• 2015-től csak egy területi küszöb alkalmazható, vagyis
általánosan 1 hektár, a minimális parcella méret 0,25 hektár.
• 2014-ig önállóan is SAPS jogosult volt a 0,3 hektárt
meghaladó ültetvény, de 2015-től 1 hektárnál
kisebb
ültetvények már nem részesülhetnek SAPS támogatásban.
• Mintegy 6800 termelő lehet érintett (0,3-1 hektár közötti
ültetvényen gazdálkodók), akik 3600 hektárnyi területre
kaptak így támogatást.
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Alaptámogatás (SAPS elven működő területalapú
támogatás) IV.
Lehetséges megoldások, hogy továbbra is a rendszerben
maradjanak:
• Bérel vagy vásárol még akkora területet, hogy az elérje az 1
hektárt.
• Családi gazdaság esetében a családi gazdaság vezetője
igényelheti a tagok támogatásait is – ha a terület így eléri az 1
hektárt, nem esnek ki a rendszerből.
• Megéri tenni: 1 hektárral már a kisgazdaságok egyszerűsített
támogatása is választható – itt 500 EUR/év átalánytámogatásra
történik felkerekítés.
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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 (csak a 26 ezer eurót kell 5%-kal csökkenteni: 26000x0,05= 1300 €)
• 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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Fiatal gazdálkodók támogatása I.
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.
• 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).
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Fiatal gazdálkodók támogatása II.
• Ki jogosult a fiatal gazda támogatásra? Mit jelent, hogy a kérelem
benyújtásakor 40 évnél nem idősebb termelő jogosult?
• A születési évszám és a kérelmezés éve alapján számított életkor
számít: vagyis aki 1975-ben született, az még idén benyújthatja a
kérelmét, feltéve hogy megfelel a többi feltételnek.
• A támogatásra vonatkozó igényt az Egységes Kérelemben kell
jelezni.
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Fiatal gazdálkodók támogatása III.
Először nyújt(ott) be
Egységes Kérelmet
(Év)
2011
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2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Fiatal gazda támogatásban részesülhet – Év
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Fiatal gazdálkodók támogatása IV.
• Jogi személyek is részesülhetnek fiatal gazda támogatásban.
• Feltétel: a jogi személyben a szavazati jogok többségével
rendelkező, tényleges irányító-döntéshozó pozícióban lévő vezető
természetes személyként teljesítse a fiatal gazda kritériumokat a
kérelmezés első évében.
• Az irányító-döntéshozó pozícióhoz szükséges benyújtandó
igazolások felsorolását a rövidesen megjelenő fiatal gazdákról
szóló rendelet, valamint az Egységes Kérelem rendelet
tartalmazza.
12

A közvetlen támogatások várható értékeinek* alakulása
Támogatási jogcím
ALAPTÁMOGATÁS+ zöldítés:

Várható támogatási összeg

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

Fiatal gazdák kiegészítő
támogatása:
Termeléshez kötött
támogatások:
Kisgazdaságok egyszerűsített
egyösszegű támogatása:
(Kerekítés 500 €-ig, 500-1250 € között
annyi támogatás, mint amennyi a
normál rendszerben járna.)
* Becsült értékek 300 HUF/EUR árfolyamon számolva

67,5 €/hektár
20 250 forint/ha
ágazattól/teljesítménytől függő
(összesen 201,9 M €/év
60,57 milliárd forint/év)
max. 1250 €/év/termelő
(375 000 forint/év/termelő)
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Köszönöm a megtisztelő figyelmet!
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