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A Közös Agrárpolitika 

költségvetése 

 A 2014-2020 közötti költségvetési időszakban a KAP költségvetése 11%-kal 

kevesebb mint 2007-2013-ban  

 De a magyar gazdák és a magyar vidék támogatásai 2014-2020 között 

emelkednek a 2007-2013-as időszakhoz képest: 

 Közvetlen kifizetésekre a hét évben 8,8 milliárd, míg vidékfejlesztésre 3,5 

milliárd euró áll majd rendelkezésre 

 

 

 

 

Magyarország 

agrártámogatási 

borítékjai 

Közvetlen 

támogatások  

(milliárd HUF) 

Vidékfejlesztés 

(milliárd HUF) 

Összesen  

(milliárd HUF) 

2007-2013 2000 1150 3150 

2014-2020 2500 1000 3500 



 

 

 

 

 

A támogatás feltétele a kölcsönös megfeleltetés intézkedéseinek betartása 

A közvetlen támogatások új 

rendszere 

Minden tagállam számára 

kötelező elemek 

Tagállamok által választható 

önkéntes elemek 

• Alaptámogatás (SAPS) 

• „Zöld” komponens 

• Fiatal gazdálkodóknak juttatott 

támogatás 

• Termeléshez kötött 

támogatás 

VAGY 

+ 

A kisgazdaságok számára kialakított egyszerűsített támogatási rendszer 

• Zöldítés követelménye alól mentesül 

• Kölcsönös megfeleltetés be nem tartása esetén közvetlen 

támogatása nem szankcionálható 

Tagállam számára önkéntes, a gazdák számára választható elem 
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2015-től is SAPS 

 Egységes területalapú támogatási rendszer (SAPS) 

 

 Hazai kormánydöntés: 2020-ig alkalmazzuk a jelenlegi 

területalapú támogatási rendszert 

 

 A SAPS alkalmazása alatt továbbra is adott az átmeneti nemzeti 

támogatás lehetősége 

 

 

  

 

 



Alaptámogatás 

 Általános szabályok 

 A SAPS támogatás minden egyéb támogatás előfeltétele 

 Nincs referencia év 

 A SAPS összege 143 €, mintegy 45 ezer Ft lesz.  

 A SAPS rendszer előnyei: 

 A közvetlen támogatások széleskörű igénybevételét és a költségvetési 
keretösszegek teljes felhasználását lehetővé teszi; 

 2015-től csak legalább 1 hektár megléte esetén vehető igénybe területalapú 
SAPS támogatás (zöldség-gyümölcs ültetvények esetén is) 

 Kivétel ez alól a termeléshez kötött állatos jogcímek 

 Minden egyéb támogatási komponens csak SAPS jogosult hektárok után jár 
(zöldítés, fiatal gazda, termeléshez kötött zöldség-gyümölcs) 

 Alkalmazása alatt továbbra is lehetőség van a termeléstől elválasztott átmeneti 
nemzeti támogatás (ÁNT) nyújtására. 

 

 

 

 

 

 



Közvetlen támogatások 

célzottabb elosztása 

 Nem adható közvetlen támogatás azoknak, akik: 

 repteret, vasutat, vízerőművet, ingatlanvállalatot, állandó sport, vagy 

rekreációs területet üzemeltetnek, hacsak az érintett személy nem 

bizonyítja, hogy aktív gazdálkodó; 

 Aktív gazdálkodó támogatásra jogosultságának feltételei: 

 Közvetlen támogatása a nem mezőgazdasági bevételének legalább 

5%-a 

 Mezőgazdasági tevékenysége jelentős (amennyiben a 

mezőgazdasági termelő legalább 20 hektár mezőgazdasági 

területen jogszerű földhasználóként gazdálkodik) 

 Elsődlegesen mezőgazdasági tevékenységet végez 

 

 

 

 



Támogatások csökkentése 

 150.000 € felett (1037 ha, 46,5 millió Ft) a SAPS támogatás 5%-a elvonásra kerül 

 1200 ha felett (176 ezer € = 54,6 millió Ft) a SAPS támogatások 100%-a elvonásra kerül 

 Zöld komponenst, termeléshez kötött támogatást nem érinti 

 20,72 milliárd forint elvonás évente, 2. pillérben társfinanszírozás nélkül szabadon 

felhasználható 

 De 22,2 milliárd forint kerül át a 2. pillérből az 1. pillérbe évente. 

 

 

 

 

Támogatható 

terület 

SAPS 1037 hektárig SAPS 1037 ha feletti 

részre 

SAPS 1200 ha feletti 

részre 

650 ha 650 ha x 143 € - - 

1100 ha 1037 ha x 143 € 63 ha x 143 € x 0,95 - 

1300 ha 1037 ha x 143 € 63 ha x 143 € x 0,95 100 ha x 0 € 



„Zöld komponens” 

 Általános szabályok 

 Kötelező a gazdálkodók számára (minden jogosult hektáron 
teljesíteni kell) 

 éves átalányösszeg, hektáronként 81,3 €, nagyjából 25250 Ft 

 Szankció fokozatos bevezetése. 

 A kölcsönös megfeleltetés követelményein túlmutat 

 Különleges esetek: ökológiai gazdálkodás 

Az ökológiai gazdálkodást folytató üzemnek az az egysége, 

amely ilyen gazdálkodást folytat, vagy átállás alatt áll, 

automatikusan mentesül a zöldítés alól. 

 

 

 



„Zöld komponens”  

 Három alapkövetelmény teljesítése: 

 

 Terménydiverzifikáció a szántóterületen 

 10 és 30 ha között 2 növény, 30 ha felett 3 növény 

 

 A meglévő állandó gyepterületek fenntartása 

 

 Ökológiai célterület kialakítása a szántóföldeken 

 A szántó 5%-a (15 ha szántó felett), 2018-tól 7% 

 
 

 

 



„Zöld” komponens I. - 

Terménydiverzifikáció 

 Nem ugyanazt jelenti, mint a vetésváltás 

 vetésváltás = időbeliség;  termény diverzifikáció = térbeliség 

 

 10 ha alatt 1 növény 

 10 ha szántó felett 2 növény,  

 30 ha szántó felett 3 növény termesztésének kötelezettsége 

 

 

 

 



Területhatárok 

 10-30 hektár közötti méretű szántóföld esetében, amely nem teljes 

egészében elárasztott művelés alá esik, legalább 2 különböző 

növényt kell termeszteni. Egy növény maximum 75%-át foglalhatja el a 

szántóföldnek. 

 30 hektáron felül legalább 3 különféle növényt kell termeszteni. Ez 

esetben is a főnövény maximum 75%-át foglalhatja el a szántóföldnek, 

2 növény pedig maximum 95%-án terülhet el. 

 A maximális területhatárt nem kell alkalmazni azokban az esetekben, 

amikor a főnövény több mint 75%-ban gyep, egynyári takarmány, 

vagy ugaroltatott terület. A fennmaradó területre azonban továbbra is 

érvényes, hogy a fő növény nem foglalhat el nagyobb területet, mint 

75%, kivéve ha gyep, egynyári takarmány, vagy ugaroltatott terület. 

  

 

 



Növénykultúra 

 Külön növénykultúrának számít a diverzifikációban egy kultúra, 

amennyiben: 

 különböző nemzetséghez tartozik; 

 a káposztafélék, a burgonyafélék és a tökfélék növénycsaládjába 

tartozó kultúrák akkor is külön kultúrának számítanak, amennyiben 

ugyanahhoz a nemzetséghez tartoznak; 

 parlagon hagyott földterület külön kultúrának számít; 

 Az ideiglenes gyep, vagy egyéb egynyári takarmánynövény külön 

kultúrának számít. 

 Az őszi és tavaszi vetésű növény két külön terménynek minősül, 

még abban az esetben is, ha egyazon fajhoz tartoznak. 

 
 

 

 



Mentesülő területek  

 Amennyiben 10 hektár alatti területen gazdálkodnak. 

 Amennyiben szántóterületének egészén a növénytermesztési ciklus jelentős 

részében rizst vagy indiánrizst termel. 

 Amennyiben a szántóterület több, mint 75%-ban ideiglenes gyep, egynyári 

takarmánynövény, vagy parlagon hagyott terület, vagy ezek 

kombinációjával fedett terület, és a fennmaradó terület nem haladja meg a 

30 hektárt; 

 Amennyiben a támogatható mezőgazdasági területe több, mint 75%-ban 

állandó gyep, ideiglenes gyep, vagy egynyári takarmánynövény, vagy rizs 

vagy indiánrizs, illetve ezek kombinációja, és a fennmaradó terület nem 

haladja meg a 30 hektárt; 

 a bejelentett szántóföldnek több mint 50%-a az előző évben nem a gazda 

által lett bejelentve, és az egész szántó az előző évihez képest más 

növénnyel van bevetve 

 

 

 



„Zöld” komponens II. 

 Állandó gyepterület 

 A környezeti szempontból értékes és védett gyepek átalakítása, 

feltörése nem megengedett; 

 Csak 5%-ban lehet csökkenteni a nagyságát a 7 év alatt 

 tagállami szintű követelmény 

 Ha az állandó gyep arány nemzeti szinten több mint 5%-kal csökken: 

mezőgazdasági üzem szintű visszaállítási kötelezettség keletkezik 

 A jövő évtől három gyepkategória kerül bevezetésre: 

 Natura 2000-es gyepek (környezeti szempontból értékes gyepek) 

 Állandó gyepek (a mezőgazdasági üzem vetésforgójában öt vagy ötnél több 

évig nem szerepelnek) 

 ideiglenes gyepek (szántóterületen telepített ideiglenes gyepek) 

 

 

 

 



„Zöld” komponens III. 

Ökológiai célterület – 1. 

 Amennyiben a szántó területe 15 hektárnál nagyobb, annak 

legalább 5%-ának megfelelő méretű területen 2015. január 

1-jétől EFA-t kell létrehozni. 

 Erről a 2015-ös egységes kérelemben kell először nyilatkozni. 

 Az ökológiai célterületnek az üzem mezőgazdasági területén 

kell elhelyezkednie 

 kivételt képez a tájképi elem, illetve a védelmi sávok, 

határsávok, amelyek elegendő, ha szomszédosak a 

gazdálkodó támogatható szántójával. 

 

 

 

 



Ökológiai célterület – 2. 

 Parlagon hagyott terület; 

 Tájképi elemek, még ha azok nem támogatott területen helyezkednek is 

el; 

 Határsávok, amelyek lehetnek gyeppel fedettek, amennyiben jól elkülönül 

a szomszédos jogosult területtől; 

 Mezőgazdasági erdészeti területek, amelyek agrártámogatást kapnak; 

 Olyan rövid vágásfordulójú sarjerdő, amelyen nem használnak 

műtrágyát, vagy növényvédőszert; 

 Erdősített területek; 

 Ökológiai jelentőségű másodvetés, amennyiben azt különböző 

növényfajok magkeverékének vetésével vagy fű alávetéssel hozzák létre;  

 Nitrogén megkötő növények; 

 
 

 

 



Szankciók nem teljesítés, 

vagy vétség esetén 

 2015-2016-ban nem lesz szankció, csak a zöld 

komponens bizonyos arányú elvesztésével jár a nem 

teljesítés. 

 2017-ben ezen felül további maximum 20%-os 

közigazgatási szankció, 

 2018-tól ezen felül további maximum 25%-os 

közigazgatási szankció kerül bevezetésre. 

 

 

 



Fiatal és kezdő vállalkozók 

kiemelt támogatása 

 Feltételei: 
 

 40 évnél fiatalabb termelő 

 Most kezd mezőgazdasági tevékenységbe, vagy 

 Gazdaságát az első támogatási kérelem benyújtását 
megelőző 5 éven belül hozta létre 

 Megfelel a földforgalmi törvényben lefektetett földműves 
képzettségi feltételnek 

 Legfeljebb 5 éven keresztül nyújtható 

 67,5€/ha (21 ezer Ft) kiegészítő támogatás max. 90 hektárig  

 

 

 

 



Kisgazdaságok támogatása 

(SFS) 

 Gazdálkodó számára választható rendszer 

 Minden közvetlen kifizetést helyettesít, egyösszegű támogatás  

 A támogatás mértéke 500 és 1250 € között lesz (155 ezer - 388 ezer Ft) 

 Belépés csak egyszer, a 2015. évi egységes kérelem benyújtással vagy legkésőbb 

2015. augusztus 15-ig lehetséges 

 Nem kötelező a zöldítés követelményeinek betartása 

 A kölcsönös megfeleltetés elleni vétség esetén közvetlen támogatását nem 

szankcionálják 

 Kamara jelentős szerepe a tájékoztatásban! 

 a nak.hu honlapon kalkulációs programmal segítjük majd a döntést 

 

 

 



 
Köszönöm a megtisztelő figyelmet! 

 

 

 

Előadó: Mártél Dóra 
E-mail cím: martel.dora@nak.hu 


