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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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Termeléshez kötött támogatás
• 63,2 milliárd forint az éves pénzügyi keret (313,45 HUF/EUR árfolyamon)

• 13%-a (2015-ben 175 millió euró, 54,8 mrd Ft)

• Anyatehén

• Hízott bika

• Tejhasznú tehén

• Juh

• Cukorrépa

• Rizs

• Gyümölcs

• Zöldség

• plusz 2% (2015-ben 27 millió euró, 8,4 mrd Ft)

• fehérjenövények támogatására

• Szemes fehérjenövények

• Szálas fehérjenövények 3



Általános szabályok I.

• Minimális SAPS támogatható terület: 1 hektár

• Minimális parcellanagyság: 0,25 hektár

• A szemes és szálas fehérjék esetében a kultúránként a
támogatható terület nagysága legalább 1 hektár.

• Zöldség, ipari zöldség, szemes és szálas fehérjék esetében
naprakész gazdálkodási napló vezetése szükséges.

• Minősített szaporítóanyag felhasználását kell igazolni

– nem magyar nyelvű dokumentumok esetében az MVH hiánypótlás
keretében a dokumentum szakfordítói fordítását kérheti

– több, csak számjegyek vonatkozásában eltérő, de a fordítás
szempontjából azonos szövegtartalmú dokumentum csatolása esetén egy
dokumentum fordítása mellett a szövegazonosságról a termelő
nyilatkozik.



Általános szabályok II.
• Ha a szükséges minimális minősített szaporítóanyagnál kisebb

mennyiség felhasználását igazolja a termelő, úgy az egyéb

feltételek teljesülése esetén, az adott támogatási jogcím

vonatkozásában igényelt terület azon részére állapítható meg

támogatás, amelyen az előírt mennyiségű minősített

szaporítóanyag felhasználása igazolt.

• Ha a gazdálkodási napló adatai nem támasztják alá az adott

támogatás igénybevételére vonatkozó feltételek teljesülését,

akkor a termelő nem jogosult a támogatásra.



Szemes fehérjenövény I.

Támogatási feltétel:

a) a 9/2015. (III. 13.) FM rendelet 6. melléklet szerinti növény

termesztése,

b) minimális hozam elérése:

a) 1t/ha: szója, lóbab, édescsillagfürt termesztése esetén,

b) 2t/ha: szárazborsó, csicseriborsó, takarmányborsó, mezei borsó

termesztése esetén

c) legalább a rendelet 6. mellékletben meghatározott, hektáronkénti

minimális mennyiségű szaporítóanyag használata, a termeléshez

kötött közvetlen támogatás igénylése céljára bejelentett teljes terület

vonatkozásában és a szaporítóanyag beszerzésének igazolása



Szemes fehérjenövény II.
A minimális hozam meglétét – a gazdálkodási napló mellett – a mezőgazdasági

termelő az általa a szemes fehérjetakarmány-növény termesztés támogatására

jogosult területen termelt szemes fehérjetakarmány-növények

a) betárolása esetén a rendelet 9. melléklet szerinti

– tárolási naplóval vagy

– a tárolást és a betárolt mennyiséget igazoló egyéb dokumentummal,

b) a betakarítást követő két héten belüli értékesítés esetén

– a számlával vagy

– felvásárlási jeggyel igazolja.

A dokumentumok másolatát a mezőgazdasági termelő köteles a betakarítást

követő két héten belül, de legkésőbb tárgyév november 15-jéig az MVH

részére megküldeni.



Szemes fehérjenövény III.

A támogatás igénylésével kapcsolatban várhatóan 

felmerülő problémák

• Hozamigazolás

• Az igazoló dokumentumok időben megvalósuló 

beküldése

• Gazdálkodási napló naprakész vezetése



A szója vetésterületének és termelők 

számának alakulása 2005-2015 között

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

0

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

60 000

70 000

80 000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

T
er

m
el

ő
k

 l
é
ts

zá
m

a
, 

d
b

V
et

é
st

er
ü

le
t,

 h
a

Szója vetésterület, ha Termelők száma, db



2015-ös kérelmezés adatai

• Összes igénylő: 174 209 termelő

• Igényelt SAPS terület: 4 991 119 hektár

• Összes igényelt szemes fehérje terület: 

80 301,4 hektár

• Várható szemes fehérje boríték: 13 231 878 euró

• Várható szemes fehérje fajlagos összeg: 

– 164,5 euró 

– 51 550 forint – 313,45 HUF/EUR árfolyamon



„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 gazdálkodásba vont terület és az átállás alatt lévő területek

automatikusan jogosultak a zöldítés támogatásra.

Feltételei:

- tárgyévben termesztett növények diverzifikálása;

- állandó gyepek fenntartása;

- ökológiai célterület fenntartása;
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Ökológiai jelentőségű terület (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!

• Magyarországon elszámolható az ökológiai jelentőségű terület

teljes köre, az itthon nem jellemző kőfal kivételével;
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Speciális EFA esetek 

• Nitrogénmegkötő növény – minősített

szaporítóanyagot vagy saját előállítású,

minősítési eljáráson átesett és alkalmasnak

minősített szaporítóanyagot kell használni

• Parlagon hagyott terület értelmezése



Nitrogénmegkötő EFA kérelmek adatai - 2015
Kultúrák megnevezése Végösszeg (ha) Termelők száma (db)

Lucerna széna 87 206,3 10 193

Szójabab 59 024,8 3 795

Tavaszi zöldborsó 18 949,6 1 034

Lucerna erjesztett takarmány 8 009,0 203

Szója vetőmag 6 608,2 128

Lucerna zöldtakarmány 4 795,9 321

Tavaszi takarmányborsó 3 798,0 591

Vetőmag borsó 3 570,4 183

Lucerna (vetőmag célra) 3 489,2 203

Szárazborsó (Sárgaborsó) 1 686,3 117

Vöröshere 1 584,3 198

Őszi takarmányborsó 1 154,2 134

Cukorborsó 1 122,0 20

Mezei borsó 1 118,4 139

Takarmánybükköny (Tavaszi bükköny) 1 084,9 81

Egyéb növények (összesen 47) 5 331,2 592

Végösszeg 208 532,5 15 933



A szójaterületek ért káresemények megoszlása 2015-ben (ha)

megyék
mezőgazdasági 

árvízkár
aszálykár belvízkár

felhőszaka-

dáskár
jégesőkár viharkár Összesen 

Összes 

kárnem %-a

Bács-Kiskun 21,77 76,66 98,43 0,63%

Baranya 14,8 118,25 39,76 172,81 6,63%

Békés 77,43 32,23 26,86 136,52 6,46%

Borsod-Abaúj-

Zemplén
786,98 3,2 790,18 7,23%

Csongrád 278,6 497,99 776,59 8,69%

Fejér 6,41 112,3 118,71 0,95%

Győr-Moson-

Sopron
133,94 13,85 147,79 12,73%

Hajdú-Bihar 119,16 119,16 0,78%

Jász-Nagykun-

Szolnok
120,86 284,38 405,24 2,67%

Nógrád 284,64 284,64 8,69%

Szabolcs-

Szatmár-Bereg
758,82 46,65 805,47 0,95%

Tolna 6,6 4,95 3 14,55 0,84%

Vas 16,12 11,77 514,91 542,8 3,85%

Veszprém 7 7 1,21%

Zala 162,17 28,58 190,75 11,68%

Összesen 16,12 2783,95 623,24 37,18 1146,95 3,2 4525,92 2,24%



Vidékfejlesztési Program 

Legfontosabb célkitűzések
• Munkahelyteremtés, vidéki munkahelyek megőrzése és fejlesztése 

(kertészeti ágazatok, állattenyésztés, élelmiszeripar); 

• Mikro-, kis- és középvállalkozások kiemelt fejlesztése, differenciált 
segítése;

• Versenyképesség javítása, termelési és  jövedelembiztonság; 

• Környezetkímélő gazdálkodás = erőforrás-hatékonyság; klímavédelem -
vidéki településeken helyi alapanyagok, szolgáltatások, megújuló 
erőforrások és együttműködések -

• Tudásbővítés, tudástranszfer és innováció; 

• Területi kiegyenlítés és fókuszálás; 

• + 2 tematikus alprogram: 

– Rövid Ellátási Lánc (REL)

– Fiatal Gazda (FIG)



Vidékfejlesztési Program adta lehetőségek I.

• Beruházások tárgyi eszközökbe

– Mezőgazdasági vízgazdálkodási ágazat fejlesztése

• C1) célterület – Víztakarékos öntözési technológiák,
öntözőberendezések vízfelhasználás hatékonyságának
javítása, valamint víztakarékos öntözési infrastruktúra és
kapcsolódó műtárgyaiknak fejlesztése, rekonstrukciója.

• C2) célterület – Új öntöző rendszerek beszerzésének
támogatása, valamint új öntözővíz-szolgáltató művek
létrehozása.

• C3) célterület – Energiatakarékos öntözési technológiák
beszerzésének támogatása, öntözőberendezések
energiafelhasználás hatékonyságának javítása.



Vidékfejlesztési Program adta lehetőségek III.

• Agrár-környezetvédelmi és éghajlattal

kapcsolatos intézkedés

• Továbbra is a támogatott növénykultúrák között

marad a szója

• Könnyítés: a 2016-tól induló AKG támogatás

követelményei közé nem kerül bele a régi AKG

intézkedésben még szereplő, vetésváltási szabályok

betartására vonatkozó követelmény (szója csak

egyszer termeszthető 4 éven belül)



Köszönöm a megtisztelő figyelmet!
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