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Az új Közös Agrárpolitika (KAP) 2014-2020

A magyar gazdák, a magyar vidék támogatásai 2014-2020 között nőnek a
2007-2013-as időszakhoz képest:

- magyar siker, hiszen a KAP költségvetése összességében csökken, magyar
KAP források bővülnek,

- 2014-2020: I. pillér: 9,26 Mrd EUR; II. pillér: 3,43 Mrd EUR
- 2014-2020: I. pillér: 2 778 Mrd Ft; II. pillér: 1 029 Mrd Ft (300 EUR/HUF)

Hazánk KAP forrásai (átcsoportosítás és nemzeti társfinanszírozás nélkül)



Az új KAP új célkitűzései (2014-2020)

1. Életképes élelmiszertermelés:

a mezőgazdasági jövedelmek és a szektor versenyképességének javítása.

2. Természeti erőforrásokkal való fenntartható gazdálkodás:

a mezőgazdaság által előállított közjavak ellentételezése és ösztönzése.

3. Kiegyensúlyozott területi fejlődés:

a vidéki közösségek és vidéki munkahelyek fenntartása.



• Legfontosabb eredmény: a SAPS folytatható 2020 végéig

• A közvetlen kifizetéseket minimum korlátja:

• legalább 1 hektár SAPS jogosult terült, vagy

• amennyiben a támogatást kérelmező állatokra vonatkozó
termeléshez kötött támogatásban részesül, 100 EUR támogatás.

KAP 1 - Alaptámogatás 
(SAPS elven működő területalapú támogatás) 



ÚJ: a „Zöld” komponens

• Kötelező a tagállam és a gazdák számára is, a közvetlen kifizetési nemzeti
keretösszeg 30%-a

• Általános érvényű (kivéve kisgazdálkodók) minden gazdálkodó számára.

• A kölcsönös megfeleltetés követelményein túlmutat.

• Az ökológiai tanúsítvánnyal rendelkező területek automatikusan
jogosultak a zöldítés támogatásra.

• Feltételei:

- tárgyévben termesztett növények diverzifikálása;

- állandó gyepek fenntartása;

- ökológiai célterület fenntartása (támogatásra jogosult szántóterület
nagysága szerint).



KAP 1 - Fiatal gazdálkodók támogatása 

Kötelező, a közvetlen kifizetési nemzeti keretösszeg legfeljebb 2%-a.
Feltételei:

• 40 évnél fiatalabb termelő:

- aki 2015-ben kezd mezőgazdasági tevékenységbe (ad be először
egységes kérelmet), vagy

- gazdaságát az első fiatal gazda közvetlen támogatási kérelem
benyújtását megelőző 5 éven belül hozta létre.

• Legfeljebb 5 éven keresztül nyújtható. (Aki 2015-ben nyújt be először
kérelmet, az kaphatja 5 évig, aki csak 2017-ben kezd gazdálkodni, az csak 3
évig. )

• A támogatás felső területi korlátja 90 hektár.

• A tagállami átlagtámogatás 25%-a adható a támogatható hektárszámig, ez
kb. 67,5 €/ha (mintegy 9000 fiatal gazdával számolhatunk).



KAP 1 - Termeléshez kötött támogatás
 Önkéntes, legfeljebb az éves pénzügyi keret
• 13%-a (évente közel ~175 millió euró, ~52,5 mrd Ft - 300 HUF/EUR árfolyamon)

• Anyatehén
• Hízott bika
• Tejhasznú tehén
• Juh
• Cukorrépa
• Rizs
• Gyümölcs
• Zöldség

• plusz 2% (évente közel ~27 millió euró, ~8,1 mrd Ft - 300 HUF/EUR árfolyamon)

• fehérjenövények támogatására

 Szemes fehérjenövények

 Szálas fehérjenövények



KAP 1 – ÚJ! 
Kis gazdaságok egyszerűsített támogatása

A közvetlen támogatási keretösszeg maximum 10%-a fordítható erre a
jogcímre.

Önkéntes!

Minden közvetlen kifizetést egy tételben helyettesítő átalány – egyszerűbb 

Egyösszegű átalány támogatás, melynek mértéke 500 € - 1250 €/év/gazda

Kb. 1 - 5,5 ha jogosult terület támogatásával egyenértékű

Legalább 1 hektáros területtel kell rendelkezni (ha a közelében van, felkerekítik).
Efölött 500 és 1250 euró között a normál rendszerben járó támogatásnak
megfelelő összeget kap a termelő.

A közvetlen támogatásokban részesülő összes termelő csaknem 50%-a kaphat
egyszerűsített kisgazda támogatást.



A közvetlen támogatások várható értékeinek* alakulása

Támogatási jogcím Várható támogatási összeg

SAPS + zöldítés: 226 €/hektár (144,7+81,3 €)
(67 800 forint/ha(43 410 + 24390)

Fiatal gazdák kiegészítő 
támogatása: 

67,5 €/hektár
20 250  forint/ha

Termeléshez kötött 
támogatások: 

ágazattól/teljesítménytől függő 
(összesen 201,9 M €/év
60,57 milliárd forint/év)

Kisgazdaságok egyszerűsített
egyösszegű támogatása:
(Kerekítés 500 €-ig, 500-1250 € között 
annyi támogatás, mint amennyi a 
normál rendszerben járna.) 

max. 1250 €/év/termelő
(375 000 forint/év/termelő)

* Becsült értékek 300 HUF/EUR árfolyamon számolva



KAP 1 KAP 2 kapcsolata: 
A területalapú támogatások igazságosabb 

elosztása
• Csak az alaptámogatásra vonatkozik (pl. zöldítésre, termeléshez kötött

támogatásokra nem):

• 150.000 euró (1037 ha) felett 1200 ha-ra jutó támogatásig 5%-os
elvonás,

• 1200 ha-ra jutó támogatásnál az e feletti összeg 100%-os elvonása.

• Az elvonás - az előzetes becslések szerint - több, mint 500 gazdálkodót érint
közel 69 millió euró – 20,7 milliárd forint értékben.

• Vidékfejlesztés 15%-ának átcsoportosítása a területalapú támogatások 
növelésére



Az új Vidékfejlesztési Program

2014 - 2020



Új Vidékfejlesztési Program fő célkitűzései

Munkahelyteremtés

•a vidéki munkahelyek megőrzése, számának növelése, a munkavállalás feltételeinek

javítása

Kis–, és közepes méretű gazdaságok előnyben részesítése

•foglalkoztatásban betöltött szerepük

Fenntarthatóság, klímavédelem

•energiahatékonyság növelése, energiafüggőség csökkentése



Új Vidékfejlesztési Program: fő intézkedések

• munkaigényes ágazatok kiemelt támogatása:
• kertészet, állattenyésztés, élelmiszer-feldolgozás

• termelésbiztonság növelése (öntözés, kármegelőzési 
beruházások);

• vidéki infrastruktúra fejlesztése és a helyben termelt erőforrások 
felhasználása (helyi utak, közétkeztetésben helyi alapanyagok, 
vidéki középületek energetikai átalakítása helyben előállított 
megújuló energia felhasználásra).



VP források



VP források - beruházások



VP források (300Ft/€)

Cikk/

kód
Intézkedés/alintézkedés/művelet megnevezése

Teljes 

közkiadás 

(Milliárd Ft) 

14. cikk Tudás transzfer és információs akciók 8,62

15. cikk
Tanácsadási szolgáltatás, üzemvezetési és helyettesítési 

szolgáltatások
13,63

16. cikk
Minőségi rendszerek mezőgazdasági termékekre, 

élelmiszerekre
10,07

17. cikk Beruházás tárgyi eszközökbe 458,2

18. cikk
Mezőgazdasági termelő potenciál 

helyreállítása/megelőzés
6,30

19. cikk Mezőgazdasági üzemek és vállalkozások fejlesztése 60,03

20. cikk
Alapvető szolgáltatások és falumegújítás vidéki 

területeken
73,06

21-26. 

cikk

Beruházások erdőterületek fejlesztésébe és erdő-

megújításba
209,13

27. cikk Termelői csoportok létrehozása 25,24

28. cikk Agrár-környezetvédelem és éghajlatváltozás 191,46



VP források (300 Ft/€)

Cikk/kód Intézkedés/alintézkedés/művelet megnevezése
Teljes közkiadás 

(Mrd Ft) 

29. cikk Ökológiai gazdálkodás 63,24

30. cikk Natura 2000 és Víz Direktíva kifizetések 61,36

31. cikk
Kifizetések természeti és egyéb sajátos 

hátrányokkal küzdő térségekben
22,86

33. cikk Állatjólét 43,50

34. cikk Erdő-környezetvédelem /genetikai erőforrások 15,50

35. cikk Együttműködés alapú fejlesztések 10,51

36. és 37. cikk Mezőgazdasági kockázatkezelés (pü. eszközei) 28,59

42-44. cikk EMVA LEADER 57,53

Technikai segítségnyújtás

Ebből MNVH funkciók 18,65

Összesen: 1243,50

Cikk/kód Intézkedés/alintézkedés/művelet megnevezése
Teljes közkiadás 

(Milliárd Ft) 

29. cikk Ökológiai gazdálkodás 63,24

30. cikk Natura 2000 és Víz Direktíva kifizetések 61,36

31. cikk
Kifizetések természeti és egyéb sajátos 

hátrányokkal küzdő térségekben
22,86

33. cikk Állatjólét 43,53

34. cikk Erdő-környezetvédelem /genetikai erőforrások 15,50

35. cikk Együttműködés alapú fejlesztések 15,34

36. és 37. cikk Mezőgazdasági kockázatkezelés (pü. eszközei) 28,59

42-44. cikk EMVA
LEADER (Helyi Fejlesztési Stratégiák és 

megvalósítás)
57,53

Technikai segítségnyújtás 26,13

Ebből MNVH funkciók 18,65

Összesen: 1243,50



Agrárgazdálkodóknak - 1

Beruházások (6000 STÉ fölötti gazdaságméret és bevétel):

- Vízgazdálkodási célú beruházások, öntözésfejlesztés ÚJ;

- Állattenyésztés: technológiafejlesztés, erőforrás-hatékonyság 
javítása, trágyatárolás  – közös is

- Kertészet: technológiafejlesztés, erőforrás-hatékonyság javítása, 
termék-feldolgozás

- Kisméretű gabonatárolók létesítése és szárítók korszerűsítése

- Kockázat-megelőző beruházások (jégháló, talajgenerátor, stb.) ÚJ

- Agrár-innovációs csoport közös projekt  beruházásai ÚJ

+ ÚJ! Kis gazdálkodók számára (3000- 6000 STÉ között): átalány 
fejlesztési támogatás 5 éves FEJLŐDŐ üzleti terv megvalósítására, két 
részben (15 000 EURO)



Agrárgazdálkodóknak - 2

Ösztönzők és együttműködések:

- Állatjóléti kifizetések (tej) ÚJ

- Részvétel EU-s vagy hazai minőségi rendszerekben 
(költségkompenzációs ÚJ!

- Termelői Csoport (TCS)

Tudásbővítés és innováció:

- Megújuló   - igény alapú - szakmai képzések és tudásátadás  
ÚJ! szakmai tapasztalatcserék  és cseregyakorlatok)

- ÚJ! Agrár-innovációs Operatív Csoport projekt K+F és 
együttműködési elemei



Fiatal Gazda Tematikus Alprogram

A pályázat benyújtásának idején 40 éves vagy fiatalabb

Szakirányú végzettséggel rendelkezik

1) Felkészítés – tanúsítvány
Mezőgazdasági, erdőgazdálkodási, élelmiszer-feldolgozási, értékesítési és vidékfejlesztési képzések,
valamint szakmai tájékoztatók és felkészítések (0,35 Mrd Ft)

2) Induló támogatás (átalány: 40 000 EURO - két részletben) ~ 33,98 Mrd Ft

3) Beruházás, tanácsadás, képzés, gyakorlatcsere

- Vízgazdálkodási célú beruházások, öntözésfejlesztés; ~ 4,30 Mrd Ft

- Állattenyésztés: technológiafejlesztés, erdőforrás-hatékonyság javítása, 
trágyatárolás ~ 8,70 Mrd Ft

- Kertészet: technológiafejlesztés, erdőforrás-hatékonyság javítása, termék-
feldolgozás ~20,98 Mrd Ft

- Agrár-innovációs OCS. együttműködések ~0,82 Mrd Ft

- Kötelező és választható képzések és tanácsadás ~ 1,99 Mrd Ft

ÖSSZESEN 70,77 Mrd Ft, a VP mintegy 6,2%-a (2007-13: 3,94%)



Élelmiszer-feldolgozás és minőségi 
rendszerek  

Mind a vidékfejlesztési alapokból, mind a strukturális alapokból támogatható lesz                                            

megnövekedett források

Témakörök (műveletek)
- Hozzáadott érték növelése (bevétel)
- Erőforrás-hatékonyság javítása (kiadás)
- Borászati beruházások (hozzáadott érték és/vagy hatékonyságnövelés – 2016-tól)
- REL csoportok tagjainak beruházásai
- Agrár-innovációs együttműködő OCS-k projekt-beruházásai (pilote)
ÚJ!  Új részvétel minőségi rendszerekben: EU-s vagy hazai (pl. öko, bor, KMS)



Környezet és gazdálkodás 

- Agrár-környezetgazdálkodási többlet-vállalások  - 2016-tól ÚJ!

- Ökológiai gazdálkodás (átállási és fenntartási) - 2016-tól ÚJ!

- NATURA 2000 kifizetések és víz-keretirányelvhez kapcsolódó kifizetések ÚJ!

- Kapcsolódó nem termelő beruházások: élőhely-fejlesztési, vízvédelmi célú 

- Kompenzációs kifizetések természeti és egyéb sajátos hátrányokkal küzdő 
térségekben

- Együttműködésben megvalósuló, fenntarthatóságot célzó tájgazdálkodás, 
terület- és tájhasználat váltás ösztönzése és megvalósítása ÚJ!

+ Megújuló – igény alapú – szakmai továbbképzés és szaktanácsadás 



Erdő és gazdálkodás 

• Erdősítés és fásítás (átalány alapú fejlesztések)
• Agrár-erdészeti rendszerek (átalány alapú fejlesztések)

• Erőpotenciál károsodás  - megelőzés (átalány alapú fejlesztések)
• Erdőpotenciál károsodás – helyreállítás (átalány alapú fejlesztések)

• Az erdők biológiai értékének növelése /szerkezet-átalakítás (átalány alapú 
fejlesztések) 

• és az erdők közjóléti értékének növelése (beruházás új rendszerben) 

• Az erdők gazdasági potenciáljának erősítése: erdőgazdálkodási cél gépek + ÚJ!
elsődleges feldolgozás gépei is;  fiatal erdők állománynevelése

• Erdő-környezetvédelmi vállalások és genetikai erőforrások erősítése ÚJ!

• NATURA 2000 kompenzáció
• Agrár-innovációs Operatív Csoportok együttműködő projektjei
• Megújuló  - igény alapú – szakmai továbbképzés és szaktanácsadás 



Vidéki térségek eszközei  
Jogosultak:

Vidéki térségek = mint az előző programban (városok 10 000 lakosig)

FONTOS: minden nem agrár/erdő/Annex 1 élip mikro-vállalkozás 
fejlesztésének támogatása a GINOP-ból lesz elérhető!

Eszközök:

- Diverzifikáció: mezőgazdasági termelő által nem mezőgazdasági 
tevékenység kezdése vagy folytatása (kivéve: élelmiszer-feldolgozás)

- Együttműködési: Szolidáris gazdálkodás és közösség által 
támogatott mg. 

- Vidéki területek kis infrastrukturális fejlesztései / helyi 
alapszolgáltatások infrastrukturális fejlesztései 

- LEADER (4 művelet): helyi fejlesztési stratégiák készítése/ helyi 
stratégiák megvalósítása (helyi pályáztatás) /együttműködések / 
szervezés, működés, 



Rövid ellátási lánc 

A cél: közös piacra jutás megszervezése, előnyeinek együttes kihasználása (pl. 
közétkeztetés, fizikai piac, e-kereskedelem, vendéglátás, stb.

Rövid lánc: max. 1 közvetítő szereplő

Szereplők (= REL Együttműködés tagok): KONZORCIUM

- Mezőgazdasági /élelmiszer-feldolgozó mikro- vagy kisvállalkozások (min. 5)

- REL Szervező (referenciával rendelkező non-profit szervezet)

Tevékenységek:

- Képzés (kötelező és a tagok által választott)

- Szaktanácsadás (kötelező és a tagok által választott)

- Közös /egyéni piacra jutási beruházások 

Támogatás menete – 2 fordulós pályázat, 3 év projekt-idő:
- Együttműködés megalakítása / Üzleti terv kialakítása (benne: közös és egyéni 
fejlesztési tervek, elemek)

- Megvalósítás: piacra jutás megszervezése/felépítése (szervező) + a piacra 
jutást célzó beruházások (közös és egyedi)



Főbb változások a 2007-2013 időszakhoz 
képest

• Új eljárásrend (Ket. helyett Ptk. alapon)

• Egyszerűsítés

• elszámolások (egyösszegű átalány, átalány alapú egységköltség, %-ban
meghatározott átalányalapú finanszírozás),

• elbírálás: Adott összeghatárig a fejlesztések egyszerűsített követelményei és
elbírálása,

• Az előleg, saját teljesítés, természetbeni hozzájárulás,

• Indokolt esetben a használt eszköz alkalmazásának lehetősége,

• Kockázatmegelőző beruházások (jégháló, talajgenerátor, stb.),

• Jövedelemstabilizáló eszköz: kertészet: 30 százalékot meghaladó jövedelemkiesés
esetén kompenzációt kérhet: feltétel: kompenzációs alaphoz való hozzájárulás



Köszönöm megtisztelő figyelmeteket!


