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Magyarország KAP pénzügyi kerete 2016-2020 (pénzügyi év)

+ 15%

Pillérek közötti
átcsoportosítás

- 15%

+ 370 mio EUR

- 370 mio EUR

6,35 mrd €

2,46 mrd €

(1 905 mrd Ft*)

(739 mrd Ft*)

I. Pillér (3,0%)

II. Pillér (3,6%)

- 345 mio EUR

+ 345 mio EUR
Degresszivitás

*

EUR = 300 Ft

Közvetlen támogatási források felosztása
2015-2020 átlagában kb. 1,34 mrd EUR/év (degresszivitás nélkül)
13%

2%

< 1%
SAPS és kisgazdaságok egyszerűsített
támogatása
Zöld komponens
Termeléshez kapcsolt támogatások
Fiatal gazdálkodók támogatása

30%

Degresszivitás:

> 54%

150 000 EUR felett 5% (SAPS)
176 000 EUR felett 100% (SAPS)

Zöld komponens:

kb. 404 mio EUR/év

Termeléshez kapcsolt támogatások:

kb. 175 mio + 27 mio EUR/év

Zöldségfélék termelésének támogatása
Európai Bizottsághoz jóváhagyására benyújtott feltételek
1. Zöldségfélék* termelése
• min. 1 ha SAPS jogosult terület
 ebből min. 0,3 ha támogatásra jogosult zöldségféle
 fedett területek is jogosultak támogatásra

• fémzárolt szaporítóanyag min. mennyisége hektáronként
 beszerzés esetén ennek igazolása

2. Ipari zöldségek* (nagy magvúak) termelése
• min. 1 ha SAPS jogosult terület (támogatásra jogosult ipari zöldséggel)
• fémzárolt szaporítóanyag min. mennyisége hektáronként
 beszerzés esetén ennek igazolása

• állomány megőrzése legalább virágzásig

1. boríték: kb. 10 mio EUR
 bázis: kb. 51 ezer ha

2. boríték: kb. 8 mio EUR
 bázis: kb. 30 ezer ha
* http://www.kormany.hu/hu/foldmuvelesugyi-miniszterium/agrargazdasagert-felelos-allamtitkarsag/hirek/2015-tol-indulnak-a-termeleshez-kotott-tamogatasok

Gyümölcsfélék termelésének támogatása
Európai Bizottsághoz jóváhagyásra benyújtott feltételek
Gyümölcsültetvények és bogyós gyümölcsűek* termelése
• min. 1 ha SAPS jogosult terület
 ebből min. 0,3 ha támogatásra jogosult gyümölcsültetvény vagy bogyós gyümölcsű

• hektáronkénti tőszám* (NÉBIH)
• kiegészítő feltételek:
 ültetvény életkora (NÉBIH) és/vagy
 fix, telepített öntözés és/vagy
 tőszámbeállottság ültetvénynél 85%/ha

min. 2 feltétel teljesülése

Boríték: kb. 16,5 mio EUR
 bázis: kb. 35 ezer ha

* http://www.kormany.hu/hu/foldmuvelesugyi-miniszterium/agrargazdasagert-felelos-allamtitkarsag/hirek/2015-tol-indulnak-a-termeleshez-kotott-tamogatasok

Cukorrépa termelésének támogatása
Európai Bizottsághoz jóváhagyásra benyújtott feltételek
Cukorrépa termelése
• min. 1 ha SAPS jogosult terület (cukorrépával)
• direkt vagy indirekt termeltetési szerződés a 72/2006 (VII. 14.) MVH közlemény alapján
elismert cukorgyártóval (implicit követelmény)
• szerződés (direkt vagy indirekt) teljesítésének igazolása

Boríték: kb. 8 mio EUR
 bázis: kb. 20 ezer ha

Rizs termelésének támogatása
Európai Bizottsághoz jóváhagyásra benyújtott feltételek
Rizs termelése
• min. 1 ha SAPS jogosult terület (KN 1006 10 rizzsel)
• vetés befejezése május 31-ig
• állomány megőrzése legalább virágzásig

Boríték: kb. 2 mio EUR
 bázis: kb. 3,7 ezer ha

Fehérjenövények termelésének támogatása
Európai Bizottsághoz jóváhagyására benyújtott feltételek
1. Szemes fehérjenövények termelése
• min. 1 ha SAPS jogosult terület (támogatásra jogosult szemes fehérjenövénnyel)
• fémzárolt vetőmag használata
• min. hozam

 szójabab, lóbab,
takarmányborsó
édes csillagfürt

 szójabab, lóbab, édes csillagfürt: 1 t/ha; takarmányborsó: 2 t/ha

• gazdálkodási napló vezetése

2. Szálas fehérjenövények termelése
• min. 1 ha SAPS jogosult terület (támogatásra jogosult szálas fehérjenövénnyel)
• fémzárolt vetőmag használata
• keverékekben pillangósok aránya min. 51%
• állomány megőrzése legalább virágzásig
• gazdálkodási napló vezetése

1. boríték: kb. 13,5 mio EUR
 bázis: kb. 62 ezer ha

2. boríték: kb. 13,5 mio EUR
 bázis: kb. 204 ezer ha

 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, vetőmagnak
termelt bíborhere, takarmánylucerna,
takarmánybaltacim és vöröshere

Átmeneti nemzeti támogatás
Opcionális jogcímek
• a Tanács 73/2009/EK rendeletének megfelelően
 vetőmagtermelés közvetlen támogatása függetlenítve a termeléstől (2003. évi reform)

• 2015 és 2020 között fizethető
• előzetes engedélyeztetéshez kötött

top-up
Elméleti és nem a tényleges támogatási összegek!
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Degresszivitás kompenzálása
Munkahelyek megőrzése, újak teremtése a munkaigényes ágazatokban
• összesen 212 mrd Ft 2020-ig
 ebből 180 mrd Ft nemzeti forrás

• többlettámogatás az állattenyésztésnek
 állatjóléti támogatások,
 átmeneti nemzeti támogatások
 egyéb nemzeti támogatások
2014
többletforrás
Állatjóléti támogatások (mrd Ft)
8,50
0,00
sertés
0,00
+8,60
anyakoca
8,00
+3,00
baromfi
Átmeneti nemzeti támogatások (mrd Ft)
hízott bika
2,05
+2,70
extenzív szarvasmarha
0,80
+2,10
anyatehén
3,40
0,00
tej
6,00
+14,80
anyajuh (kiegészítő + de minimis)
2,50
+0,50

Egyéb nemzeti támogatások (mrd Ft)
állatbetegségek megelőzése
állati hulla elszállítása

7,50
3,00

+1,04
+0,60

Szakmaközi szervezetek és a reprezentativitás fogalma
Parlament és Tanács 1308/2013/EU rendelete
• lehetőség szakmaközi szervezeten belül létrejött megállapodás, döntés vagy összehangolt
magatartás korlátozott időtartamú „kiterjesztésére”
• termelés és feldolgozás vagy kereskedelem „lefedettsége” min. 2/3
 ha a meghatározás gyakorlati nehézségekbe ütközik, nemzeti szabályokat lehet kialakítani

„Kiterjesztés”
• tagállami döntés
• piacszervezési intézkedések, amelyek az alábbiak valamelyikére irányulnak
 termelési és piaci jelentések
 uniós vagy nemzeti szabályoknál szigorúbb termelési előírások
 szerződésminták kidolgozása
 minőségi minimumkövetelmények, csomagolásra és kiszerelésre vonatkozó
minimumszabályok
 minősített vetőmag használata és termékminőség ellenőrzése
 növény-egészségügy és élelmiszerbiztonság
 hozzáadott érték növelésére irányuló kutatás
 marketing
 környezetvédelem
 … stb.

Köszönöm a figyelmet!

