FIATAL MEZŐGAZDASÁGI TERMELŐK TÁMOGATÁS TÁJÉKOZTATÓ 2015
1. Vonatkozó rendelet: a fiatal mezőgazdasági termelők támogatásáról szóló 11/2015. (III.
13.) FM rendelet (továbbiakban: Rendelet).
2. A támogatás célja: a közös agrárpolitika keretébe tartozó támogatási rendszerek alapján a
mezőgazdasági termelők részére nyújtott közvetlen kifizetésekre vonatkozó szabályok
megállapításáról, valamint a 637/2008/EK és a 73/2009/EK tanácsi rendelet hatályon
kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1307/2013/EU európai parlament és tanácsi
rendelet (továbbiakban: 1307/2013/EU rendelet) 50. cikke alapján a fiatal mezőgazdasági
termelők részére nyújtott támogatás a mezőgazdasági termelők generációváltását segíti
elő. A legfeljebb öt éven keresztül igénybe vehető területalapú támogatásra minden olyan
40 évnél nem idősebb termelő jogosult, aki újonnan kezdi vagy legfeljebb öt éve kezdte
mezőgazdasági tevékenységét. A jogcím keretében nem csak természetes személyek,
hanem jogi személyek is támogathatóak.
3. A támogatás jellege:
Vissza nem térítendő támogatás
4. A támogatás mértéke évente:
1307/2013/EU rendelet 50. cikk (8) bekezdése határozza meg a támogatás összegét.
A támogatás legfeljebb 90 hektárig nyújtható. A támogatás összege mintegy 67,5
euró/hektár.
5. A támogatás igénybevételének feltételei:
A 1307/2013/EU rendelet 50. cikk (2) bekezdése értelmében fiatal mezőgazdasági termelő
az a természetes személy, aki
mezőgazdasági üzem vezetőjeként először hoz létre mezőgazdasági üzemet és
a kérelem benyújtásának évében 40 évesnél nem idősebb.
A támogatás a mezőgazdasági tevékenység megkezdésétől számított legfeljebb 5 évig, de
legkésőbb 2020. december 31-ig vehető igénybe.
I. Természetes személy igénylőre vonatkozó feltételek
A mezőgazdasági tevékenység megkezdésének időpontja természetes személy fiatal
mezőgazdasági termelő esetében az első egységes területalapú támogatás (SAPS) iránti
kérelem benyújtása, vagy az az év, amikor a fiatal mezőgazdasági termelő tényleges és
hosszú távú ellenőrzése alatt álló bármely jogi személy először egységes területalapú
támogatási kérelmet nyújtott be.
Amennyiben a támogatási kérelmet olyan természetes személy nyújtja be, aki
tényleges és hosszú távú ellenőrzést gyakorol(t) egy olyan jogi személy felett, amely
korábban már nyújtott be egységes területalapú támogatási kérelmet az MVH-hoz,
akkor a kérelemben nyilatkoznia kell ezen jogi személy nevéről és ügyfélazonosítójáról.

II. Jogi személyre vonatkozó feltételek

A természetes személyeken kívül jogi személy(ek) is vehet(nek) igénybe támogatást,
amennyiben a jogi személyben a tényleges és hosszú távú ellenőrzést fiatal
mezőgazdasági termelőnek minősülő személy gyakorolja. A jogi személy felett
tényleges és hosszú távú ellenőrzést gyakorló fiatal mezőgazdasági termelőnek a
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Egységes Mezőgazdasági Ügyfélnyilvántartási Rendszerében kérelemre nyilvántartásba vett személynek kell lenni.
Tényleges és hosszú távú ellenőrzés: a jogi személyben vezető tisztségviselőnek
minősülő fiatal mezőgazdasági termelő olyan, irányítási, valamint a haszon és a
pénzügyi kockázatok tekintetében történő döntés meghozatalára vonatkozó jogköre,
amelyet a szavazati jogok többsége biztosít számára.
A szavazati jogok többsége: a jogi személyben a fiatal mezőgazdasági termelő
tényleges és hosszú távú ellenőrzését biztosító szavazatok összessége, amelybe
beleszámít
a) a fiatal mezőgazdasági termelő saját szavazata;
b) az a) pont szerinti szavazaton kívül
ba) a szövetkezetnek nem minősülő jogi személyben szintén vezető
tisztségviselőnek minősülő, de a fiatal mezőgazdasági termelőnél egyenként
több szavazattal nem rendelkező, önállóan közvetlen támogatásra jogosult
mezőgazdasági termelőnek minősülő természetes személy vagy személyek
szavazata, vagy
bb) szövetkezet esetében a szintén vezető tisztségviselőnek minősülő,
mezőgazdasági termeléssel összefüggő személyes közreműködést végző tagok
szavazata; valamint
c) azon természetes személy vagy személyek szavazata, akik a jogi személyben
szintén vezető tisztségviselőnek minősülnek, de a fiatal mezőgazdasági
termelőnél nem rendelkeznek egyenként több szavazattal, és közvetlen
támogatásra jogosult mezőgazdasági termelőnek minősülő más jogi személyben
vagy személyekben maguk is tényleges és hosszú távú ellenőrzést gyakorolnak.
A közvetlen támogatásra való jogosultságot a mezőgazdasági termelők részére
nyújtandó közvetlen támogatás igénybevételére vonatkozó szabályokról szóló 8/2015.
(III. 13.) FM rendelet határozza meg, ez alapján közvetlen támogatásra jogosult a
termelő, ha:
- a tárgyév június 9-én összesen legalább egy hektár nagyságú támogatható
földterülettel jogszerű földhasználóként rendelkezik, tehát minimum ekkora területre
vonatkozóan igényel 2015-ben egységes területalapú támogatást. Ha a támogatható
földterület több bejelentett táblából áll, az egyes bejelentett táblák támogatható
területének el kell érnie a 0,25 hektárt, vagy
- amennyiben nem rendelkezik a fenti minimális területnagysággal, akkor az adott
naptári évben igényelt vagy kapott, állatlétszám alapú, termeléshez kötött közvetlen
támogatásainak összege legalább száz euró.
A jogi személy esetében a tényleges és hosszú távú ellenőrzést gyakorló fiatal
mezőgazdasági termelőnek meg kell felelnie a 1307/2013/EU rendelet 50. cikk (2)
bekezdésében foglaltaknak, vagyis az alábbi feltételeknek:
mezőgazdasági üzem vezetőjeként először hoz létre mezőgazdasági üzemet, és

a kérelem benyújtásának évében 40 évesnél nem idősebb.
A jogi személy esetében a mezőgazdasági tevékenység megkezdésének azt az időpontot
kell tekinteni, amikor a jogi személyben legkorábban tényleges és hosszú távú ellenőrzést
gyakorló fiatal mezőgazdasági termelő, vagy a fiatal mezőgazdasági termelő tényleges és
hosszú távú ellenőrzése alatt álló bármely jogi személy első alkalommal egységes
területalapú támogatás iránti kérelmet nyújtott be az MVH-hoz.
A jogi személy igénylőnek a támogatási kérelemben a fiatal mezőgazdasági termelőre
vonatkozóan meg kell adni az alábbi adatokat:
nevét és ügyfél-azonosítóját;
a fiatal mezőgazdasági termelő saját szavazati arányát, amit a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben meghatározott, módosításokkal
egységes szerkezetbe foglalt létesítő okirat, vagy a tényleges és hosszú távú
ellenőrzést biztosító szavazati arányt igazoló dokumentum másolata is alátámaszt
és amely az egységes kérelemhez csatolandó;
nyilatkozatot kell tennie arról, hogy a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési
Hivatalnál kérelemre nyilvántartásba vett olyan jogi személyben, amely egységes
területalapú támogatási kérelmet nyújtott be, tényleges és hosszú távú ellenőrzés
gyakorlója volt-e;
meg kell adnia annak a (korábban egységes területalapú támogatási kérelmet
benyújtó) jogi személynek az ügyfél-azonosítóját, amely felett tényleges és hosszú
távú ellenőrzést gyakorolt, amennyiben erről nyilatkozott.
Amennyiben a jogi személyben tényleges és hosszú távú ellenőrzést gyakorló fiatal
mezőgazdasági termelő egyedül nem rendelkezik a szavazati jogok többségével, akkor
az egységes kérelemben nyilatkozni kell a jogi személyben szintén vezető
tisztségviselőnek minősülő, de a fiatal mezőgazdasági termelőnél egyenként több
szavazattal nem rendelkező, önállóan közvetlen támogatásra jogosult mezőgazdasági
termelőnek minősülő természetes személy vagy személyek (más mezőgazdasági termelő)
nevéről és ügyfél-azonosítójáról;
ezen mezőgazdasági termelő(k) szavazati arányáról, amit az igénylő jogi személy
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt létesítő okirat, vagy a tényleges és
hosszú távú ellenőrzést biztosító szavazati arányt igazoló egyéb dokumentum
másolata is alátámaszt;
nyilatkoznia kell arról a tényről, hogy a más mezőgazdasági termelő közvetlen
támogatásra jogosult-e, saját jogán vagy egy másik jogi személy által;
ha arról nyilatkozott, hogy a más mezőgazdasági termelő egy másik jogi személy
által jogosult közvetlen támogatásra, akkor mellékelnie kell a kérelemhez ezen jogi
személynek a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt létesítő okiratának
másolatát.
Amennyiben a támogatási kérelmet szövetkezeti formában működő jogi személy nyújtja
be, akkor a fiatal mezőgazdasági termelő mellett a támogatási kérelemben azon tagok
nevét és ügyfél-azonosítóját kell megadni, akik a szövetkezetben mezőgazdasági
termeléssel összefüggő személyes közreműködést végeznek. A szövetkezeti formában
működő jogi személy esetében a fiatal mezőgazdasági termelőnek nem kell nagyobb

szavazati aránnyal rendelkeznie, mint a mezőgazdasági termeléssel összefüggő személyes
közreműködést végző tagoknak. Az igazgatóság elnöke a tagi mezőgazdasági termeléssel
összefüggő személyes közreműködés tényleges megvalósulását az erre vonatkozó
dokumentum másolatának az egységes kérelemhez történő csatolásával köteles igazolni.
Amennyiben a támogatási kérelmet olyan jogi személy nyújtja be, amely vállalatcsoport
tagja, akkor a tényleges és hosszú távú ellenőrzési jogokat az uralmi szerződés biztosítja.
A támogatási kérelemhez mellékelni kell:
a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt létesítő okiratának másolatát,
az uralmi szerződés másolatát, valamint
az uralkodó tag módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt létesítő okiratának
másolatát, ami alátámasztja, hogy az uralkodó tag jogi személy felett tényleges és
hosszú távú ellenőrzést fiatal mezőgazdasági termelő gyakorolja.
Amennyiben a támogatási kérelmet olyan jogi személy nyújtja be, amely felett egy
ellenőrző jogi személy többségi befolyással bír, akkor az ellenőrző jogi személy felett
tényleges és hosszú távú ellenőrzést fiatal mezőgazdasági termelőnek kell gyakorolnia. A
támogatási kérelemhez mellékelni kell:
a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt létesítő okiratának másolatát; és
a többségi befolyással bíró jogi személy módosításokkal egységes szerkezetbe
foglalt létesítő okiratának másolatát, ami alátámasztja, hogy a jogi személy felett
tényleges és hosszú távú ellenőrzést fiatal mezőgazdasági termelő gyakorolja.
Ebben az esetben annak a jogi személynek kell teljesíteni a Rendeletben foglalt
előírásokat, aki a kérelmet benyújtó jogi személy esetében a jogi személy felett az
ellenőrzést gyakorolja.
6. Jogkövetkezmények
Amennyiben megállapítást nyer, hogy az ügyfél nem teljesíti az 1307/2013/EU rendelet
50. cikkének (2) bekezdésében és a 639/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelet 49.
cikkében foglalt kötelezettségeit, vagyis nem felel meg a támogatás feltételeinek, a fiatal
mezőgazdasági termelőknek nyújtandó támogatás nem fizethető ki, vagy a már kifizetett
támogatás teljes összegét vissza kell követelni.
Amennyiben megállapítást nyer, hogy az ügyfél hamis bizonyítékokat nyújtott be
kötelezettségei teljesítésének igazolása céljából, azon összeg 20 %-ának megfelelő
szankciót kell alkalmazni, amelyet az ügyfélnek az 1307/2013/EU rendelet 50. cikkének
(1) bekezdése értelmében a fiatal mezőgazdasági termelőknek nyújtható támogatásként
kifizetésre került vagy kifizetésre került volna.
7. Kifizetés:
A támogatás a Rendelet 4. § (1) bekezdése alapján kerül megállapításra és egy összegben
kerül folyósításra.
8. A támogatás igénybevételéhez szükséges dokumentumok:
Az egységes kérelem mellékleteit képező dokumentumokat, a benyújtás szabályait, a
benyújtás helyét jelen közlemény 11. számú melléklet tartalmazza.

