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1. Agrártámogatások előirányzatai

Nemzeti támogatás

EU 

forrás/ 

Bevétel

Összesen Nemzeti támogatás

EU 

forrás/ 

Bevétel

Összesen

Nemzeti támogatások 56 396,0 4 920,0 61 316,0 84 682,2 4 920,0 89 602,2

Nemzeti erdőprogram 312,7 312,7 312,7 312,7

Vadgazdálkodás 76,2 76,2 76,2 76,2

Állattenyésztési feladatok 815,7 815,7 815,7 815,7

A sertéságazat helyzetét javító stratégiai intézkedések támogatása 1 600,0 1 600,0 1 400,0 1 400,0

Fejlesztési típusú támogatások 21,4 21,4 21,4 21,4

Folyó kiadások és jövedelemtámogatások 49 245,0 49 245,0 77 731,2 77 731,2

Állami halgazdálkodási feladatok támogatása 620,0 620,0 620,0 620,0

Nemzeti agrár kárenyhítés 4 300,0 4 300,0 8 600,0 4 300,0 4 300,0 8 600,0

Erdei kisvasutak üzemeltetése 25,0 25,0 25,0 25,0

Tanyafejlesztési Program* 1 665,0 1 665,0 1 415,2 1 415,2

Osztatlan földtulajdon kimérésének költségei* 2 000,0 2 000,0 3 000,0 3 000,0

Állat és növény és GMO kártalanítás 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0

Összesen: 61 061,0 4 920,0 65 981,0 90 097,4 4 920,0 95 017,4

* Agrár célelőirányzatok között szereplő mezőgazdasági jellegű támogatás

Az előirányzat megnevezése

2014. és 2015. évi agrártámogatások előirányzatai (millió forint)

2014. évi  előirányzat 2015. évi előirányzat



2. „Több munkahelyet a mezőgazdaságban!”

• Bejelentés: 2014. július; 1437/2014. (VII.31.) Korm. határozat

• Cél: a munkaigényes mezőgazdasági ágazatok (állattenyésztés, 

zöldség-gyümölcs termesztés, vetőmag előállítás) számára, a 

munkahelyek megőrzése és új munkahelyek teremtése.

• 2020-ig összesen 212 Mrd Ft munkahelyteremtést segítő

plusztámogatás – ebből 180 Mrd Ft nemzeti forrás – az 

állattenyésztés (főként tej, sertés, baromfi, juh, húshasznú

szarvasmarha,) javára.

• Támogatások főbb csoportjai:

� állatjóléti támogatások 

� átmeneti nemzeti támogatások

� az állattenyésztést segítő egyéb nemzeti támogatások



2. „Több munkahelyet a mezőgazdaságban!”
millió Ft



2. „Több munkahelyet a mezőgazdaságban!”
– Állatjóléti támogatások

• Sertés, baromfi ágazatban nincs lehetőség erőteljes piaci 
beavatkozásra => nemzeti támogatások

• Célja a baromfi és sertés ágazatban a többlet állatjóléti 
kötelezettségvállalások költségeinek ellentételezése 
� baromfi állatjóléti támogatás (139/2007. (XI. 28.) FVM rendelet) 
� sertés állatjóléti támogatás (140/2007. (XI. 28. ) FVM rendelet) 
� anyakoca állatjóléti támogatás (…/2015. (…) FM rendelet) 

• keretösszeg: a 2014. évi 16,5 Mrd Ft-ról a 2015. évi 28,1 Mrd Ft-ra 
nő

• notifikált programok



2. „Több munkahelyet a mezőgazdaságban!”
– Átmeneti nemzeti támogatások

• A 2014. évi ÁNT keretösszege 16 Mrd Ft-ról 36 Mrd Ft-

ra nő (2015. évi kifizetés, 2014. évi jogcímek + 2015. 

évi tej jogcím 50%-a (=7 Mrd Ft) előleg)

�tejtermelés támogatása 20,8 Mrd Ft

�ÁNT-növekmény 2015-re: 20 Mrd Ft



2. „Több munkahelyet a mezőgazdaságban!”
– Egyes állatbetegségek megelőzése, leküzdése

• Célja az állatállományokat veszélyeztető egyes állatbetegségek 
megelőzése, felszámolása, figyelemmel kisérése, valamint 
egyes zoonózisok megelőzése (148/2007. (XII. 8.) FVM 
rendelet)

• Állatgyógyászati költségek emelkedése 2007-től

• keretösszeg: a 2014. évi 7,5 Mrd Ft-ról a 2015. évi 8,5 Mrd Ft-
ra nő

• mezőgazdasági csoportmentesített program



2. „Több munkahelyet a mezőgazdaságban!”
– Állati hulla elszállítási és ártalmatlanítási támogatás

• Célja az állattartó telepeken keletkező állati hulla 
ellenőrzött, biztonságos eltávolításának és 
ártalmatlanításának elősegítése és ezáltal az 
állategészségügyi biztonság növelése (56/2008. (IV. 25.) FVM 
rendelet)

• keretösszege: a 2014. évi 3 Mrd Ft-ról a 2015. évi 3,6 Mrd 
Ft-ra nő

• notifikált program



3. Agrárfinanszírozás I.

• MNB Növekedési Hitelprogram: KKV-k beruházásához, forgóeszköz-finanszírozásához, EU-s 
támogatás előfinanszírozásához (kamat 2,5%). 

• MFB – 2015. februártól három új, kedvezményes kamatozású forgóeszköz konstrukció, FM 
50%-os kamattámogatást nyújt (folyamatban: 60%) (csekély összegű támogatás).

�MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram 2020: az állattenyésztés versenyképességének 
javítása, jó minőségű termékek előállítása (kamat 2,2%).

�MFB Élelmiszeripari Forgóeszköz Hitelprogram 2020: élelmiszeripari vállalkozások 
forgóeszköz finanszírozása (kamat 2,2%). 

�MFB TÉSZ Forgóeszköz Hitelprogram 2020: kedvezményes kamatozású forgóeszközhitel a 
zöldség-gyümölcs termelői csoportok és a véglegesen elismert termelői szervezeteknek 
(kamat 2,02%). 

• Agrár Széchenyi Kártya Folyószámlahitel (ASZK): KKV-k részére szabad felhasználású hitel, 
az FM évi 4 százalékpont kamattámogatást és 50%-os kezesi díjtámogatást nyújt (kamat 
2,1%, csekély összegű támogatás).

• Az FM – a 114/2008. (IX. 5.) FVM rendelet alapján – 50%-os kamat-, illetve lízingdíj-
támogatást nyújt a mezőgazdasági üzemek korszerűsítéséhez és fejlesztéséhez, 
hitelintézetektől felvett hitelhez, pénzügyi lízinghez (notifikált program).

• Kedvezményes készfizető kezességvállalás: AVHGA, Garantiqa (csoportmentesített 
program, csekély összegű támogatás)



3. Agrárfinanszírozás II.

2015. évi előirányzat: 2,5 Mrd Ft, ebből:

� Agrárfinanszírozás: hitelek -, lízingdíj 
kamattámogatása (1,52 Mrd Ft)

� Kezességi díjtámogatás (350 millió Ft)
� ASZK (325 millió Ft)
� MFB hitelprogramok kamattámogatása (300 millió Ft)



4. Csekély összegű (de minimis) támogatások

2015. évi előirányzat: 1,06 Mrd Ft, ebből:

� Szőlő- és gyümölcsös ültetvény gázolaj jövedéki adó
támogatása (250 millió Ft)

� Szárított takarmány (185 millió Ft)
� Fűszerpaprika minőségi árutermelésének támogatása 

(170 millió Ft)
� Nyúltenyésztés -, méhészeti járművek -, 

haltenyészanyag támogatása (100-100 millió Ft)
� Jégeső-elhárítás támogatása (60 millió Ft)



6. Mezőgazdasági kockázatkezelési rendszer

Jelenleg két pillér: agrárkár-enyhítés; mg-i biztosítási díjtámogatás

� agrárkár-enyhítés: 78.000 termelő; 4 millió ha; évi 8,6 Mrd Ft-os Kárenyhítési Alap 
(kárenyhítő juttatás; maradvány); 30%-os hozamcsökkenés; 15%-os hozamérték-
csökkenés; 80%-os tám.int.; folyamatos fejlesztés (elektronizálás, +őszi fagy)

� mg-i biztosítási díjtámogatás: 65% tám.int.; 30%-os hozamcsökkenést okozó károk 
elleni biztosítás; 2014: 7.200 termelő, 5,5 Mrd Ft-os díjállomány, folyamatos 
növekedés, 4 biztosító és 10 non-profit biztosító egyesület; 2014-ig EMGA, 2015-
ben állami támogatás, 2016-tól VP; évi mintegy 3 Mrd Ft támogatás

Terveink:

�Kibővített jégeső-elhárítás: jelenleg NEFELA Baranya/Somogy/Tolna; viszont VP-ben 
kockázat megelőzésre beruházási támogatás: országos jégeső-elhárítás megvizsgálása

�Jövedelemstabilizációs eszköz: kertészet és állattenyésztés; tárgyévi jövedelem 
referenciához képest 30%-ot meghaladóan csökken; kompenzáció nem érheti el a 
jövedelemcsökkenés 70%-át; 65%-os tám.int.; évenkénti termelői hozzájárulás



Köszönöm a figyelmet!


