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Az állattenyésztés részesedése a mezőgazdaság
teljes kibocsátásából az EU-ban, 2016
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Az állattenyésztés kibocsátásának szerkezete
százalékban, 2016*
Juh és
kecske; 2,3

Egyéb; 6,5

Tojás; 6,6

Szarvasmarha; 10,0
Tej; 16,8

Baromfi;
31,4

Sertés; 26,4
Forrás: AKI, KSH Mezőgazdasági Számlarendszer *előzetes adat

3

Állatállományok alakulása 2004-2016 (2004
jún.=100%) és 2016 dec (darab), 2015-2016 közötti
változás (%)
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A tejpiac helyzete
• A tejpiac stabil, továbbra is pozitívak a kilátások
• A tejfelvásárlás az alacsony árak ellenére enyhén nőtt, 2016ban 1551,2 ezer tonna volt (2015-höz képest +1%)
• A bővülő nemzetközi keresletnek és az EU tejtermelése
mérsékelt növekedésének köszönhetően javult a piaci helyzet
• A kiviteli ár növekedésének köszönhetően augusztus óta
emelkedik a hazai termelői ár is
• A tej termelői ára stabil, márciusban 91,6 Ft/kg volt, 24%-kal
meghaladta az egy évvel ezelőtti szintet, július és március között
39%-kal növekedett
• A kiviteli ár ugyancsak stabil, februárban 95,3 Ft/kg volt, amely az
egy évvel ezelőttit 56,2%-kal haladta meg
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Tejbeszállítások változása az előző évi átlaghoz
képest
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A tej termelői és kiviteli árának alakulása (Ft/kg)
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Agrártámogatások

Az agrár és vidékfejlesztési támogatások
jelenlegi rendszere Magyarországon
• Közös Agrárpolitika I. pillér (8,9 milliárd euró)
– közvetlen támogatások (uniós forrás) (FM)
– piaci intézkedések (uniós forrás) (FM)
• Közös Agrárpolitika II. pillér (4,1 milliárd euró)
– vidékfejlesztés (uniós és nemzeti forrás)
(Miniszterelnökség)
+ Nemzeti támogatási jogcímek (nemzeti forrás)
(FM, NGM)
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Agrártámogatások (millió forint)
2014. évi 2015. évi 2016. évi
tény
tény
tény
Nemzeti támogatások*

2017. évi
terv

65 981,0 95 017,4 103 420,3 95 321,3

ebből Folyó kiadások és
jövedelem támogatások
49 245,0 77 731,2
(2017-től
Nemzeti
Agrártámogatások)**

86 911,0 77 597,0

EU által közvetlenül
397 791,1 395 777,2 395 915,2 395 728,8
térített támogatások***
*Nemzeti támogatások + Tanyafejlesztési Program + osztatlan földtulajdon kimérésének költségei
** 2016-ban a tejválság kezelésére 11,44 Mrd forint többletforrás került jóváhagyásra, ami a költségvetési tv. módosításával nyár folyamán kerül be az FM
költségvetésébe
*** Éves költségvetés készítésekor alkalmazott tervezési árfolyammal számolva
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2016. évi közvetlen támogatások megoszlása
százalékban
anyatehén,
hízott bika; 2,9

tejhasznú tehén;
5,1

fehérje
takarmány; 2,0

anyajuh; 1,6

alaptámogatás,
zöldítés, fiatal
gazda, rizs,
cukorrépa, z+gy
; 88,3
12

Állattenyésztés részesedése a 2016. évben
kifizetésre kerülő nemzeti támogatásokból
Egyéb; 22,8

Állattenyésztés;
13
80,6

Állattenyésztés 2016. évben kifizetésre kerülő
nemzeti támogatásainak megoszlása (%)
Juhok,
kecskék; 0,7%

Ágazatra fel
nem osztható;
15,5%

Tejágazat;
26,7%

Baromfi;
18,0%
Húsmarhatartás; 16,5%
Sertés; 22,6%
ágazatra fel nem osztható: többek között állattenyésztés támogatásai, állategészségügyi intézkedések
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Állattenyésztés közvetlen és nemzeti
támogatásainak* megoszlása 2015-ben (%)
Juhok,
kecskék;
8,1%

Ágazatra fel nem
osztható; 10,1%

Tejágazat;
39,5%

Baromfi; 11,7%

Sertés; 11,4%

Húsmarha-tartás;
19,2%
*kifizetett támogatások, ágazatra fel nem osztható: többek között állattenyésztés támogatásai, állategészségügyi intézkedések

15

2016. évi támogatási összegek

Területalapú támogatás (2016. évi kérelmek)
• Összes alaptámogatást (SAPS) igénylő: 176 961 termelő
• Igényelt alaptámogatás (SAPS) jogosult területe: 4,9 millió ha
• Alaptámogatás (SAPS) keretösszege: ~ 224 milliárd forint
Egyes jogcímek várható* értéke
Jogcím megnevezése
Alaptámogatás (SAPS)
Zöldítés
Alaptámogatás+zöldítés
Fiatal gazdák támogatása

euró

147,3
81,0
228,3
67,9

forint
(309,79 Ft/EUR)

45 653
25 084
70 737
21 032

* A kérelmezett adatok alapján készült modellszámítás során becsült érték. Az MVH/MÁK
ellenőrzése alapján az összegek változhatnak.
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2016. évben megvalósult tejágazati kifizetések
Megnevezés
Termeléshez kötött tejhasznú tehén (2015. évi jogosultság
alapján)
Termeléshez kötött tejhasznú tehén (2016. évi jogosultság
alapján)
Szálas fehérjetakarmány
Pénzügyi fegyelem alkalmazásának visszatérítése
Átmeneti nemzeti tejtámogatás (2015. évi jogosultság)
Átmeneti nemzeti tejtámogatás (2016. évi jogosultság)
Ideiglenes rendkívüli tejtámogatás
Ideiglenes, rendkívüli „de minimis” támogatás kérelem
Tenyésztés szervezés
Állatbetegségek megelőzése
Állati hulla elszállításának támogatása
Tej marketing
EMVA - Tejágazat állatjóléti támogatás
Összesen

Keretösszeg
(millió Ft)*

Fajlagos
támogatás

Kérelem
szám

végkfizetés 2016-ban
21 355,1

104 234,0

4 219,0
36 634,7
4 337,1
végkfizetés 2016-ban
11 749,7
6,3
5 944,6
3 400,0
1 122,8
6 582,4
3 520,5
118,0
7 200,0

Kifizetett
összeg
(millió Ft)**
4 062,3

2 737,0

17 629,9

1 304,0

970,4
600,0
3 424,1
11 730,7
5 944,6
3 339,5
402,0
2 561,8
500,0
118,0
6 498,0
57 781,3

4 519,0
3 043,0
3 124,0

Megjegyzés: * A jogcím keretében elérhető teljes támogatás mértéke ** Az ágazat részére 2016-ban
kifizetett összege

Termeléshez kötött támogatások várható
értékei* I. (2016. évi kérelmek tükrében)
Megnevezés

Tejhasznú tehén
Szálas fehérjetakarmány

Jogcím neve

Tejhasznú tehén
Szálas fehérjetakarmány

Igényelt
terület/állat 2016

Várható fajlagos
támogatás

Keret

hektár/egyed

forint, 309,79 Ft/EUR
árfolyamon

Millió forint

204 876
145 597

104 234
26 714

21 355,10
4 165,01

Nem kifizetett
Jóváhagyott
kérelmek
Beérkezett Kifizetett** Nem kifizetett
kifizetés**
megoszlása a
kérelmek kérelmek
kérelmek
aktuális
beérkezett
száma, db száma, db
száma, db
napig - millió
kérelmekhez
forint
képest, %

3 079 2 737
14 722

342
11,1%
nem történt kifizetés

18 023

Várható végfizetés 2017. június eleje
* A kérelmezett adatok alapján készült modellszámítás során becsült érték. Az MVH/MÁK ellenőrzése alapján az
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összegek változhatnak. ** 2017. április 18.-ig kifizetett összeg.

Átmeneti nemzeti támogatások tervezett
keretei és fajlagos összegei - 2016
ÁNT jogcím

Tejtámogatás term.
elválasztott

Maximális Tényleges
fajlagos
fajlagos
Várható TB (db)
támogatás támogatás
(€/kg)
(Ft/kg)

1 850 885 081

0,0205

6,34

Tényleges
boríték
(millió Ft)

11 749,7

Termeléscsökkentési támogatás (150 millió euró)

• 63/2016. (IX.16.) FM rendelet
• Cél, hogy a tej- és tejtermék-ágazat egyensúlyba kerüljön, és
annak feltételezésével, hogy 2017 vége előtt nem várható
számottevő visszaesés a termelt mennyiségekben, azon uniós
tejtermelők számára, akik önként vállalják tejtermelésük
csökkentését, támogatást kapnak.
• 4 csökkentési időszak 2015 okt-2016 március és 2016 okt-2017
március között
• Magyarországon a 134 pályázó közül 131 csökkentette
tejtermelését, összesen közel 13,7 millió kilogrammal
• Támogatás fajlagos összege: 14 euró cent kilogrammonként
• Ami összességében mintegy 2 millió eurót, azaz 620 millió
forintot jelent Magyarország számára

2017. évi támogatási összegek

2017. évben tervezett tejágazati kifizetések
Megnevezés

Termeléshez kötött tejhasznú tehén (2016. évi jogosultság
alapján)
Termeléshez kötött tejhasznú tehén (2017. évi jogosultság
alapján. Keretösszeg 21 344 millió forint)
Szálas fehérjetakarmány*
Átmeneti nemzeti tejtámogatás (2017. évi jogosultság)
Kivételes alkalmazkodási tej támogatás
Tejbeszállítás csökkentés támogatása
Tenyésztés szervezés*
Állatbetegségek megelőzése, vemhes üsző vakcinázással*
Állati hulla elszállításának támogatása*
EMVA - Tejágazat állatjóléti támogatás*

Összesen
Megjegyzés: * Becsült összeg

Keretösszeg
(millió Ft)

3 725,2

Már kifizetett
összeg (millió Ft)

364,1

17 000,0
957,0
11 093,9
5 900,0
620,0
500,0
3 000,0
500,0
6 500,0

49 796,1

365,3
309,7
1 086,2

1 761,2

Állatbetegség megelőzése kapcsán szarvasmarha állatfajra
vonatkozóan a kifizetett, valamint a jóváhagyott támogatások
összege - technikai kódonként
Technikai kód
A001
A002
A003
B002
B008
C001-szarvasmarha
C001-vemhes üsző
A008*
B007*
F006*

Állatbetegség megnevezése
Szarvasmarha-tuberkulózis
Szarvasmarha-brucellózis
Enzootiás szarvasmarha-leukózis
IBR/IPV
Paratuberkulózis
Kapcsolódó állat-egészségügyi szolgáltatás,
gyógykezelés, immunizálás
Szarvasmarhák szivacsos agyvelőbántalma
vagy egyéb lassan kifejlődő betegségek
Kéknyelv betegség
Lépfene
Összesen:

*a támogatható állatfajokban nemcsak szarvasmarha szerepel

2016.évben
kifizetett
támogatás (Ft)

2017. évben
jóváhagyott
támogatás (Ft)

448,9
652,1
257,7
533,6
106,6
235,0
6,6
0,0

155,3
253,2
88,7
184,3
60,6
73,7
135,2
0,0

9,3

4,1

244,6
67,5
2 561,8

92,1
11,8
1 058,9

Termeléshez kötött támogatások várható
értékei* II. (2017. évi - becslés)

Megnevezés

Keret
309,79
tervezési
árfolyamon

Becsült fajlagos
támogatás

Millió forint

forint

Tejhasznú tehén

21 344,02

Szálas
fehérjetakarmány

4 160,89

Kifizetések

előlegfizetés
kezdete 2017.
október 15.
28 380
után

106 000

* A kérelmezett adatok alapján készült modellszámítás során becsült érték. Az MVH/MÁK
ellenőrzése alapján az összegek változhatnak.
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Átmeneti nemzeti támogatások tervezett
keretei és fajlagos összegei - 2017

ÁNT jogcím

Várható TB (db)

Maximális Tényleges
fajlagos
fajlagos
támogatás támogatás
(€/kg)
(Ft/kg)

Tejtámogatás
1 853 527 930 0,0190
term. elválasztott

5,99

Tényleges
boríték
(millió Ft)

11 093,9

Kivételes alkalmazkodási támogatás - 2017 I.
• A Bizottság 1613/2016 rendelete alapján
• Összes keret 350 millió €, Magyarország: 9,54 millió € (2,95 mrd Ft)
• Tág keretet ad a lehetséges felhasználási módra, menü rendszer
– a) az (EU) 2016/1612 ( 1 ) felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletben
foglaltakat meghaladó mértékű termeléscsökkentés vagy a termelés
növelésének elmaradása;
– b) háztáji gazdálkodás;
– c) külterjes termelési módszerek alkalmazása;
– d) környezet- és éghajlatbarát termelési módszerek alkalmazása;
– e) együttműködési projektek végrehajtása;
– f) olyan minőségrendszerek vagy -projektek végrehajtása, melyek célja a
minőség és a hozzáadott érték növelése;
– g) képzés pénzügyi eszközökről és kockázatkezelési eszközökről.

Kivételes alkalmazkodási támogatás - 2017 II.
• FM rendelet 2017 elején
• Tervezett támogatott elemek: szinten tartás (nem
növelés), együttműködés
• 100% nemzeti kiegészítéssel: 5,9 mrd Ft
• Támogatás alapja: tejhasznú, vagy kettőshasznú,
legalább 23 hónapos és legalább egyszer ellett
nőivarú szarvasmarha, 2016. április 30-i állapot
szerinti állomány létszám
• TCS vagy termelői szervezet tag eltérítés: +30%kal magasabb egységnyi támogatásra jogosult

Kivételes alkalmazkodási támogatás - 2017 III.
• Van mód hiánypótlásra
• A Kincstár 2017. március 1-jéig 8 456 termelőt
tájékoztatott a referencia állományról (226 245
egyed)
• A kifizetési kérelmét, valamint annak mellékleteit
elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül 2017.
május 31. és 2017. június 12. között kell
benyújtani.
• A rendelet alapján legkésőbb szeptember 30-ig
ki kell fizetni

Kivételes alkalmazkodási támogatás - tagállami példák
• A tejtermelés csökkentése vagy szinten tartása: AT (csak ezt), BE,
CZ, DE (csak ezt), EE, ES, FI (csak ezt), FR, HU, LT, LV, MT, NL, SI
• Együttműködés, szövetkezés támogatása: BE, HU, FR, ES, IE, LT,
LV,
• Kistermelői támogatás: BG, CY, EE, EL,ES, FR, IT, LT, LU, LV, PL,
PT, RO
• Állatjólét: DK, EE, SE, SK, UK
• Környezetvédelem, bio, gyep: BE, CZ, EE, HR, IE, NL, SE, UK
• Képzés: BE, CZ, IE, LT, UK
• Minőségi rendszerek támogatása: BE, CZ, IE, LT, LV, SE, UK, IT
• Termelési profilváltás a kistermelői támogatás keretében: PL
(tejelőből húsmarha, sertésről húsmarha)

Főbb változások a 2017-es kérelmek
esetében
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A 2017. évi egységes kérelem
• Jogszabály módosításra került sor, ami
érinti
– az egységes kérelem beadásának;
– a zöldítés feltételeinek és
– a termeléshez kötött támogatások szabályait

• Kérelembeadás kezdete április 7.
– Szankciómentes beadás: május 15.
– Szankciós beadás: június 9.
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A 2017. évi egységes kérelem –
Főbb változások: termeléshez kötött támogatás I.

• Termeléshez kötött támogatások:
• Tejhasznú tehén:
• csak a március 31-ei állapot számít a jogosult
egyedek meghatározásánál
• ekkor kell megfelelni a következő feltételeknek:
• legalább egyszer ellett és
• betöltötte a 23 hónapos kort
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2017. évi egységes kérelem –
Főbb változások: termeléshez kötött támogatás
• Szemes fehérje:
• módosul a csicseri borsó és az őszi takarmányborsó
vetőmagnormája
• Szálas fehérje:
• módosul a lucerna, a bíborhere, a vöröshere, az alexandriai
here és a szegletes lednek vetőmagnormája
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Egyéb intézkedések

ÁFA- csökkentés

• Eddigi lépések:a
– 2014. január 1.: élő- és félsertés áfa-kulcsa 5%-ra csökkent.
– 2015. január 1.: élő és vágott szarvasmarha, juh és kecske
követte.
– 2016. január 1.: a sertés tőkehúsokkal az áfa-csökkentés eléri a
fogyasztókat.
• A KSH gyorstájékoztatója szerint januárban, a sertéshús fogyasztói
ára márciusban éves alapon 19,3%-kal, míg egy hónap alatt 1,8%kal csökkent.
• A meghatározó kiskereskedelmi láncok betartották az intézkedés
életbe lépése előtt tett vállalásaikat az árcsökkenés terén.
• A Kormány döntése értelmében a baromfihús és a tojás mellett a
friss tej is 5%-os áfa-körbe kerül 2017. január 1-jével.
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8/2017. (III. 2.) FM rendelet a Tej Szakmaközi Szervezet és
Terméktanácsnál működő piaci jelentéstételi kötelezettségről szóló
piacszervezési intézkedés kiterjesztéséről

• •A Tej Terméktanács statisztikai rendszerének
kiterjesztése.
• Adatszolgáltató: tejfeldolgozó, nyerstej kivitellel
foglalkozó tejtermelő, tejtermék nagykereskedő, valamint
tejkiskereskedő.
• Alapanyag és késztermék adatok (összesített, valamint
átlagadatok)
– teljes körű adatbázis,
– nyomonkövetés, átláthatóság,
– tejpiaci egyensúly fenntartása, ágazati stratégiák
megalapozása, háttéradatok a tejpiaci hatósági
ellenőrzésekhez.

Hitelfinanszírozás I.
I. Agrár Széchenyi Kártya Folyószámlahitel (ASZK):
• Akár 3 éves futamidő, maximális hitelösszeg 50 millió Ft, a
hitelösszeg 500 ezer Ft-tól 100 ezer Ft-os lépésközzel
meghatározható, a lezárt üzleti évvel nem rendelkező fiatal
mezőgazdasági termelők számára adható hitelösszeg pedig 15
millió Ft.
• A tárgyi biztosíték nélkül felvehető hitel összege 25 millió Ft.
A hitelhez általános esetben az FM évi 4 százalékpontos
kamattámogatást és 50%-os kezesi díj támogatást nyújt. A
ténylegesen fizetendő kamat mértéke jelenleg: 0,15 %/év.
2011 óta közel 7000 vállalkozás részesült, mintegy 57,5 milliárd
forint összegű kedvezményes hitelben, ebből az egyéni gazdaságok
hitelei 40 Mrd Ft-ot (70%-os részarány) tettek ki.
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Hitelfinanszírozás II.
II. MFB konstrukciók : 6-7 éves futamidővel, amelyből 3-4 év
türelmi idő
• MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram 2020: termelőknek
max. 50 millió forint, termeltetőknek max. 500 millió forint hitel
• MFB TÉSZ Forgóeszköz Hitelprogram 2020: max. 250 millió
forint hitel
• MFB Élelmiszeripari Forgóeszköz Hitelprogram 2020: max.
500 millió forint hitel
A hitelekhez általános esetben az FM 60%-os kamattámogatást
nyújt. A ténylegesen fizetendő kamat mértéke jelenleg: 2-2,2%/év.
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ASZK Folyószámlahitel a tejágazat számára I.
• 66/2016. (X. 12.) FM rendelet alapján
• Agrár Széchenyi Kártya Folyószámlahitelhez az FM 100
százalékos kamat, költség, és kezességi díjtámogatást
biztosít.
• A hitel 2017. június 30-ig igényelhető, futamideje egy
év, összege állategységenként 500 ezer forint, de
legfeljebb 50 millió forint.
• Tejhasznú tehén:
– termeléshez kötött támogatásnak megfelelő egyed
– igazolás: „Összesítő kimutatás a 2016. évi egységes kérelem
főbb adatairól” című dokumentum másolati példánya

ASZK Folyószámlahitel a tejágazat számára II.
• A támogatások közül a kamattámogatást-, kezességi díjtámogatást és a kezelési
költségtámogatást a hitelnyújtó pénzügyi intézmények teljes mértékben
megelőlegezik a vállalkozás részére, így esedékességkor a vállalkozásoknak nem
kell kamat-, kezességi díj és kezelési költséget fizetniük, valamint támogatási
kérelmet, kifizetési kérelmet benyújtaniuk.
• A kezelési költségen kívüli költségtámogatások igényléshez a vállalkozásnak az
MVH meghatározott nyomtatványon a hitelszerződés hatályba lépését követő
harminc napon belül, de legkésőbb 2017. június 30-ig költségtámogatás iránti
kérelmet kell benyújtania a Kincstárhoz. A kérelemhez csatolni kell az igényelt
költségtámogatás összegét alátámasztó számlák, számviteli bizonylatok, valamint a
költségek és díjak megfizetését igazoló bizonylatok másolatát.
• A kamat-, kezességi díj-, költségtámogatás nem minősül csekély összegű
támogatásnak.
•
•

Eddig 81 tejhasznú tehéntartással foglalkozó vállalkozás nyújtott be
hitelkérelmet, több mint 2 milliárd forint összegben.
A létrejött hitelügyletek száma 55 db, összege meghaladja az 1,4 milliárd
forintot.

ASZK Folyószámlahitel a tejágazat számára III.
Megye
Bács-Kiskun
Baranya
Békés
Borsod-Abaúj-Zemplén
Csongrád
Fejér
Győr-Sopron-Moson
Hajdú-Bihar
Komárom-Esztergom
Nógrád
Pest megye
Somogy
Szabolcs-Szatmár-Bereg
Szolnok
Tolna
Vas
Végösszeg

db
5
1
5
2
2
3
2
6
1
2
4
1
6
5
7
3

55

Létrejött hitelkeret ( millió Ft)
110,4
50,0
111,5
28,0
43,5
125,0
100,0
206,0
24,3
30,0
144,9
25,0
101,6
110,8
158,9
49,0

1 418,9

Vidékfejlesztési intézkedések
a Miniszterelnökség tájékoztatása alapján

A Vidékfejlesztési Program
felfüggesztett pályázatai

Tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti támogatás – 36,53 Mrd
Ft

Beérkezett kérelmek (2016): db
Támogatási igény: ~ 50,00 Mrd Ft

Benyújtási időszak: 2017. május 2. – 2017. június 2.

Szarvasmarhatartó telepek korszerűsítése – 19,86 Mrd Ft
Felfüggesztve: 2016. július 23.

Trágyatároló építésének támogatása - 5,6 Mrd Ft
Felfüggesztve: 2016. május 6.

Agrár-környezetgazdálkodási kifizetések (2016) – 40 Mrd Ft
Lezárult: 2016. december 2.

Beérkezett kérelmek: 1359 db
Támogatási igény: 75,00 Mrd Ft

Beérkezett kérelmek: 707 db
Támogatási igény: 14,82 Mrd Ft

Beérkezett kérelmek: 4908 db
Támogatási igény: Mrd Ft

Tejágazat szerkezetátalakítását kísérő
állatjóléti támogatás
Állattartás fejlesztése a mezőgazdasági haszonállatok tartásának állatvédelmi
szabályairól szóló 32/1999. (III. 31.) FVM rendelet előírásain túlmutató
kötelezettségvállalások támogatásával
Keretösszeg: 36,53 Mrd Ft
Támogatható tevékenységek:
Alaptámogatáshoz kapcsolódó tevékenységek:
• Állatsűrűségre vonatkozó kötelezettség
• Gondozói felügyeletre vonatkozó kötelezettség
• Fejési technológiára és preventív beavatkozásokra vonatkozó kötelezettség
Kiegészítő támogatáshoz kapcsolódó tevékenységek:
• Természetes körülmények biztosítására vonatkozó kötelezettség
• Takarmányozásra vonatkozó kötelezettség

Aktualitások:
•
•

Determináció keretében az előző programozási időszak kérelmeire 2016-ban 6,5 Mrd forintösszeg
került kifizetésre.
Jelen programozási időszakban előreláthatóan nagyjából 550 kérelmező fog támogatásban részesülni,
a kérelmek alapján hozzávetőlegesen 50 Mrd forintnak megfelelő összeg kerülhet majd lekötésre. (Ez
a maximálisan becsült forráslekötés, valószínűleg változni fog.)

Felfüggesztve 2016. 07. 23-án!

Szarvasmarhatartó telepek korszerűsítése
Általános cél: a szarvasmarhatartó gazdaságok versenyképességének javítása, az
ágazat foglalkoztatotti számának növelése és a hozzáadott érték termelésének fokozása
új, innovatív és környezetbarát technológiák elterjesztésének támogatásával.

Keretösszeg: 19,86 Mrd Ft
Támogatható tevékenységek:
A) Versenyképesség javítása (építéssel járó technológiák, gépek beszerzése)
B) Energiafelhasználás csökkentése, az erőforrás-hatékonyság javítása – akár megújuló energia
felhasználásával

Források felhasználása:
A források legalább 80%-a kizárólag a max. 1 275 000 euró STÉ üzemmérettel rendelkező
kis- és közepes méretű mezőgazdasági termelők számára biztosított.

Kiválasztási kritériumok:
•

Maximum 100 pont (ebből az üzleti terv: 55 pont)

•

Legeltetés esetén plusz pont adható.

•

50 millió forint teljes projektösszeg alatt egyszerűsített (pénzügyi fejezet nélküli) üzleti terv

Felfüggesztve 2016. 05. 06-án!

Trágyatároló építésének támogatása
Általános cél: hogy az állattartó telepek megfeleljenek a trágyaelhelyezéssel
kapcsolatos előírásoknak. További cél, hogy valamennyi állattartó rendelkezzen a
vonatkozó jogszabályoknak megfelelő, lehetőség szerint fedett trágyatárolóval, hanem
az üvegházhatású gázok, valamint az ammónia kibocsátásának csökkentése miatt is.

Keretösszeg: 5,6 Mrd Ft
Támogatható tevékenységek:
Kötelezően megvalósítandó tevékenység:
•
Trágyatárolók kialakítása
Kapcsolódó, választható tevékenység-csoportok:
•
A trágya kezelésére vonatkozó projektek
•
A csapadék trágyarendszertől való elvezetése
•
A trágyatároláshoz kapcsolódó monitoring rendszer, továbbá telepi közlekedő utak kialakítása
•
A trágyatároláshoz, feldolgozáshoz, mozgatáshoz szükséges erő és munkagépek beszerzése

Források felhasználása:
A források legalább 80%-a kizárólag a max. 1 275 000 euró STÉ üzemmérettel rendelkező
kis- és közepes méretű mezőgazdasági termelők számára biztosított.

Kiválasztási kritériumok:
•
•

Maximum 100 pont (ebből az üzleti terv: 55 pont)
50 millió forint teljes projektösszeg alatt egyszerűsített (pénzügyi fejezet nélküli) üzleti terv

AKG 2015
Túligénylés!

18187 ügyfél pályázott,
9536 ügyfél lett
támogatva.

Új AKG felhívás!

4908 ügyfél pályázott,
235 759 ha területre

Keretösszeg:
158,6 Mrd Ft
190 Mrd van lekötve.

Az összes rangsorba állított kérelem
támogatásra került.

Keretösszeg:
40 Mrd Ft
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ÚJ! 2016 AKG

40 Mrd Ft

Kedvezményezettek:

A projekt megvalósításának időtartama:

aktív mezőgazdasági termelők

2017. január 1. – 2021. december 31.

Cél: a horizontális szántó tematikus előíráscsoporton belül a nagyállattartók
környezettudatos vállalásainak a támogatása. Amennyiben a gazdálkodó 2015 AKGban már TO-val rendelkezik horizontális szántó tematikus előíráscsoportra, akkor a
2016 AKG-ban nem nyújthatott be ugyanerre a tematikus előíráscsoportra támogatási
kérelmet – ezzel is biztosítottuk annak a lehetőségét, hogy új támogatást igénylők
részesülhessenek AKG támogatásban.
Tematikus előíráscsoport
megnevezése

Támogatás maximális összege
(euró/ha/év)

Horizontális szántó

270

A Közös Agrárpolitika 2020 után
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Magyarország jelenlegi pozíciója a KAP-ban
• 2014-2020 között a Magyarországnak jutó összes uniós forráson belül a KAP
részaránya 36,1%.
• Ezen időszak alatt az EMGA és EMVA kereteiben összesen 12,35 Mrd EUR
forrás áll rendelkezésre (8,9 + 3,45 Mrd EUR).
• Magyarország részaránya a teljes KAP költségvetésében 3,19%.
• Magyarország pozíciója az uniós támogatások tekintetében, fajlagosan az
egyik legjobb az EU-ban.
NEM CÉLUNK/ÉRDEKÜNK A JELENLEG MŰKÖDŐ RENDSZER
RADIKÁLIS ÁTALAKÍTÁSA.
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A KAP jövőjével kapcsolatos előzetes magyar
álláspont fő elemei
• Alapvető, hogy az agrárpénzeket továbbra is az agrártermelők kapják.
• A rendszer gyökeres átalakítását nem tartjuk szükségesnek.
• Célunk megőrizni a 2014-2020-as Többéves Pénzügyi Keretben (MFF) az
EMGA-n és az EMVA-n keresztül érkező összegeket, valamint a KAP
költségvetésben képviselt részarányunkat.
• Bármely új cél KAP-ba történő beemelése csak a megfelelő források
hozzárendelésével lehetséges.
• Szükséges fenntartani az erős kétpilléres KAP-ot.
• Az I. pilléren belül fenn kell tartani a termeléshez kötött támogatásokat.
• Ellenezzük az agrárpolitikák bármilyen mértékű renacionalizációját.
• Maradjon meg a két pillér közötti átcsoportosítás lehetősége.
A szövetségesek keresése, valamint az érdekek egyeztetése már elkezdődött
(pl. a V4 kibővített formájában).
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A 2020 utáni KAP lehetséges felépítését
befolyásoló tényezők
- Az új többéves pénzügyi keret (MFF) nagysága, a hangsúlyok esetleges
változása.
- Az erőviszonyok részbeni újrarendeződése a BREXIT után.
- 2019-ben európai parlamenti választásokat rendeznek, és új Bizottság áll fel.
- Más uniós politikák, új kihívások okozta nyomás (pl. migrációs válság).
- A társadalom irányából érkező folyamatos nyomás a KAP gazdasági, környezeti
és éghajlati értelemben vett fenntarthatósága erősítésének igényével.
- Tagállami elképzelések a KAP jövőjével kapcsolatban (pl. termeléshez kötött
támogatások, közvetlen támogatások jövője, innováció, kockázat- és
válságkezelés, jövedelemstabilizáció stb.).
DE: Egyelőre semmilyen hivatalos javaslat nem jelent meg, így a sajtóban
megjelenő információk csupán találgatások, spekulációk. Az Európai Bizottság
a 2020 utáni KAP-ra vonatkozó elképzeléseit várhatóan 2017 novemberében
mutatja be, amelyet 2018 elején követhetnek a konkrét jogszabályi javaslatok.
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Nyilvános konzultáció a KAP modernizálásáról
és egyszerűsítéséről I.
2017. május 2-ig érhető el a Bizottság honlapján (magyar nyelven is).
Az FM honlapjáról közvetlenül is elérhető!
Bárki kitöltheti, szakterület megjelölésével.
A 34 pontból álló kérdőív nagyrészt a mezőgazdaság társadalmi, szociális
és környezeti feladataira, a KAP céljaira és a változtatások lehetséges
irányaira koncentrál.
- Az Európai Bizottság várhatóan 2017 július 7-én, egy konferencia
keretében mutatja be a konzultáció eredményeit.
- A konzultáció eredménye is alapjául szolgál majd a 2017 novemberére várt
bizottsági kommunikációnak, amely a Bizottság 2020 utáni KAP-ra
vonatkozó elképzeléseit tartalmazza majd.
- Eddig már több mint 25 000-en nyilvánítottak véleményt. Fontos a
konzultációban való lehető legaktívabb magyar részvétel!
-

54

Nyilvános konzultáció a KAP modernizálásáról
és egyszerűsítéséről II.
Az opciók:

1. opció: status quo, a jelenlegi rendszer fenntartása változások nélkül.
2. opció: a KAP teljes felszámolása (megjelenítésének célja a KAP
hozzáadott-értékének, valamint a KAP hiányában fellépő gazdasági, szociális
és környezeti hatások bemutatása).
3. opció: a vidékfejlesztés és a kockázatkezelési eszközök megerősítése a
területalapú támogatások rovására
4. opció: a területalapú támogatások egyszerűsített formában történő
továbbvitele, azonban inkább a gazdasági és környezetvédelmi előnyök
támogatásával.
5. opció: a rendszer radikális átalakítása (a támogatások erős újraosztása a
nagyobbaktól a kisebb és környezetbarát gazdaságok irányába, kötelező
"capping„)
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KAP 2020 menetrend
• 2017 októberében várható a KAP 2020 bizottsági
közlemény megjelenése.
• A KAP jogszabályi javaslatok leghamarabb 2018
elején jelennek meg,
• 2019-ig nem várható a reform elfogadása, különös
tekintettel
– a 2019-ben esedékes EP választásokra és arra, hogy
– lejár a jelenleg hivatalban lévő biztosok mandátuma.

• Utóbbiak következtében az is elképzelhető, hogy 2021ben a jelenlegi KAP rendszer átmenetileg folytatódik és
az új KAP alaprendeletek csak később lépnek hatályba.
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Köszönöm a megtisztelő figyelmet!
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