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Tárgy: Tájékoztatás a 2015-től induló termeléshez kötött támogatásokkal 

kapcsolatban.   

 

Tisztelt Elnök Úr! 

 

A 2015-től érvényes Közös Agrárpolitikában (KAP) megjelenő számos újdonság 

között meghatározó és hazánk számára kiemelt jelentőségű a tagállami mozgáskör 

keretében kialakítható termeléshez kötött támogatások rendszere. Fontos 

hangsúlyozni, hogy az agrárium fejlődése érdekében a rendelkezésre álló termeléshez 

kötött támogatási keret teljes kihasználást kívántuk megvalósítani. Erre tekintettel 

kezdtük meg az idei év során a termeléshez kötött támogatások konstrukciójára 

vonatkozó tervezési munkánkat, mely során az Önök részéről érkező észrevételeket és 

szakmai ismeretek is felhasználtuk. 

A 2013. december 17-én kelt 1307/2013/EU számú rendelet alapján 2014. 

augusztus 1-ig kellett bejelenteni a termeléshez kötött jogcímek sajátosságait az 

Európai Bizottság felé. Az egyes ágazatok korábbi termeléshez kötött vagy attól 

elválasztott támogatásait figyelembe véve, az eddigi transzferek által kifejtett ágazati 

hatások megőrzése és továbbfejlesztése, valamint a Kormány és a Földművelésügyi 

Minisztérium társadalom- és szakpolitikai, illetve gazdasági célkitűzéseire tekintettel 

az alábbi ágazatok részesülnek 2015-től termeléshez kötött támogatásban: 

 húshasznú anyatehén 

 hízottbika 

 tejhasznú tehén  
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 juh 

 rizs 

 cukorrépa 

 zöldségnövények 

 ipari zöldségek 

 gyümölcsültetvények és bogyósok 

 fehérje növények 

o szemes növények 

o szálas növények 

A nevezett ágazatokon és azok forráselosztásán kívül, az uniós rendelet előírja az 

EU-s bejelentés egyéb paramétereit is. Ennek keretében szükséges volt megadni a 

termeléshez kötött jogcímek igénybevételének feltételeit. A bejelentésben rögzítésre 

kerültek a termeléshez kötött támogatásban részesítendő ágazatok, a támogatások 

jogosultsági kritériumai, illetve az egyes borítékokhoz tartozó keretösszegek, a 

fajlagos támogatási összegekkel kiegészítve. Fontos kihangsúlyozni, hogy a 

keretösszegek a 1307/2013/EU rendelet II. mellékletében megállapított nemzeti felső 

összeghatároknak megfelelően, a fajlagos értékek az aktuális forint/euró árfolyam, 

illetve a bejelentkezett területnagyság és állatlétszám függvényében alakulnak. 

 

Az Önök által képviselt ágazat esetében megjelenő jogosultsági kritériumokat az 

alábbiakban soroljuk fel. Egyúttal jelzem, hogy az Európai Bizottság véleményezési és 

jóváhagyási eljárásának lezárultáig az alábbi feltételek tájékoztató jellegűek. Az 

Európai Bizottság észrevételei alapján a később megjelenő nemzeti jogszabályok 

megjelenéségi még változhatnak. 

 

Általános feltételek valamennyi növénytermesztési ágazat esetében:  

1. Minimum 1 ha SAPS jogosult terület (a 1307/2013 EU rendelet 11. a 

támogatások csökkentéséről szóló cikke hatálya alá eső területeken is jogosult); 

2. az adott gazdasági évben az adott növényre vonatkozóan bejelentett művelés.  

 

Fehérje növények (két alboríték kerül kialakításra). 

Szemes növények 

1. Certifikált vetőmag;  

2. minimális hozam: szója, lóbab, csillagfürt 1t/ha, borsó 2t/ha;   

3. gazdálkodási napló vezetése. 

 

Szálas növények 

1. Certifikált vetőmag (nemcsak fajta, hanem faj esetében is);  

2. meghatározott támogatásban részesíthető növények
1
; 

3. keverékben min 51%-os pillangós arány, ezt a keverékarány igazolni kell;  

4. két- vagy többéves kultúrák esetében (az őszi telepítésű kultúrák kivételével) 

elsőben egyszer, a további években legalább kétszeri kaszálást végezni; ha a 
                                                 

1
 lucerna, komlós lucerna, sárkerep lucerna, tarkavirágú lucerna, füves lucerna és füves here, bíborhere, 

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

napraforgócsalamádé, szarvaskerep, takarmánybaltacim, valamint vetőmag célra bíborhere, takarmánylucerna, 

takarmánybaltacím, vörös here 
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támogatási év kezdetekor az állomány többévesnek minősül, akkor mint álló 

kultúra alkalmazható rá a legalább kétszeri kaszálás előírása; 

5. az állomány megőrzése legalább a virágzás kezdetéig;  

6. gazdálkodási napló vezetése. 

 

A Kormány döntése alapján – az uniós szabályozás adta lehetőséggel élve – 

Magyarország kihasználta a vidékfejlesztési források maximális, 15%-os 

átcsoportosítási lehetőségét. Ennek következtében évente közel 74 millió, a teljes 

időszak alatt közel 444 millió euróval több forrás biztosított a közvetlen 

támogatásokra.  Az intézkedés alapján az alábbi keretösszegek állnak majd 

rendelkezésére a fehérje ágazat számára. 

 

1. Táblázat: A termeléshez kötött támogatási jogcímeket keretösszegének alakulása 

(millió euróban, 2015-2020) 

  

Ágazat megnevezése 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
2015-

2020 

Fehérjenövény - Szemes 13,46 13,45 13,43 13,43 13,43 13,43 80,63 

Fehérjenövény - Szálas 13,46 13,45 13,43 13,43 13,43 13,43 80,63 

Fehérjenövény összesen  26,92 26,89 26,86 26,86 26,86 26,86 161,25 

 

A kerethez kapcsolódóan a becsült fajlagos támogatási összegek bejelentésére is 

sor került. A fajlagos támogatási összegek vonatkozásában szükséges hangsúlyozni, 

hogy annak értéke minden évben, az 1. táblázatban bemutatott költségvetési változás 

függvényében valamint évente a termeléshez kötött támogatásra bejelentkezett 

termelők jogosult területének mértékétől függően változni fog. Referencia év nem lesz 

meghatározva. Így abban az esetben, ha az előzetesen becsültnél több támogatásra 

jogosult terület alapján jelentkeznek be a termelők a kifizethető támogatási összeg 

csökkeni fog, amennyiben többen, a kifizethető támogatási összeg növekedésére kell 

számítani.  

 

2. Táblázat: A termeléshez kötött támogatási jogcímek becsült fajlagos összegei 

  

Ágazat megnevezése 
Becsült terület/állat-

létszám (hektár, db) 

2015. évi becsült fajlagos 

támogatás 

Fehérjenövény - Szemes 67 000 200,9 euró/hektár 

Fehérjenövény - Szálas 207 000 65,0 euró/hektár 

 

Budapest 2014. szeptember „     ” 

 

 Üdvözlettel: 

 

 Czerván György 


