MEZŐGAZDASÁI KISTERMELŐI TÁMOGATÁSI RENDSZER TÁJÉKOZTATÓ
2020
Figyelem! Az alábbi jogcím igénylésével kapcsolatban, valamint az egységes kérelemmel
kapcsolatos általános információk megismerése érdekében szíveskedjen elolvasni a 2020. évi
egységes kérelemre vonatkozó közleményt és az igényléshez kapcsolódó egységes kérelem
felhasználói kézikönyvet.
1. Jogszabályi háttér:
a) Fontosabb nemzeti jogszabályok:


A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb
intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény



a mezőgazdasági kistermelői támogatásról szóló 16/2015. (IV. 9.) FM rendelet
(továbbiakban: Rendelet)



az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, valamint a központi költségvetésből
finanszírozott egyes támogatások igénybevételével kapcsolatos eljárási szabályokról
szóló 22/2016. (IV. 5.) FM rendelet



a mezőgazdasági termelők részére nyújtandó közvetlen támogatás igénybevételére
vonatkozó szabályokról szóló 8/2015. (III. 13.) FM rendelet

b) Fontosabb uniós jogszabályok:
 Az Európai Parlament és a Tanács 2013. december 17-i, a közös agrárpolitika
finanszírozásáról, irányításáról és monitoringjáról és a 352/78/EGK, a 165/94/EK, a
2799/98/EK, a 814/2000/EK, az 1290/2005/EK és a 485/2008/EK tanácsi rendelet
hatályon kívül helyezéséről szóló 1306/2013/EU rendelete
 Az Európai Parlament és a Tanács 2013. december 17-i, 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
1307/2013/EU rendelete
 A Bizottság 2014. március 11-i, a közös agrárpolitika keretébe tartozó támogatási
rendszerek alapján a mezőgazdasági termelők részére nyújtott közvetlen kifizetésekre
vonatkozó szabályok megállapításáról szóló 1307/2013/EU európai parlamenti és
tanácsi rendelet kiegészítéséről és X. mellékletének módosításáról szóló 639/2014/EU
felhatalmazáson alapuló rendelete
 A Bizottság 2014. március 11-i, az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi
rendeletnek az integrált igazgatási és ellenőrzési rendszer, a kifizetések elutasítására és
visszavonására vonatkozó feltételek, valamint a közvetlen kifizetésekre, a
vidékfejlesztési támogatásokra és a kölcsönös megfeleltetésre alkalmazandó
közigazgatási szankciók tekintetében történő kiegészítéséről szóló 640/2014/EU
felhatalmazáson alapuló rendelete
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 A Bizottság 2014. július 17-i, az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet
alkalmazási szabályainak az integrált igazgatási és kontrollrendszer, a vidékfejlesztési
intézkedések és a kölcsönös megfeleltetés tekintetében történő megállapításáról szóló
809/2014/EU végrehajtási rendelete
2. A támogatás célja: az 1307/2013/EU rendelet 61. cikk (2) bekezdése alapján a
1307/2013/EU rendelet III. és IV. címe alapján nyújtandó támogatások felváltása (kivéve
az átmeneti nemzeti támogatások) a mezőgazdasági kistermelői támogatási rendszer
keretében nyújtott támogatással.
A kistermelői támogatási rendszerben résztvevő mezőgazdasági termelőknek nem
kötelező a zöldítés követelményeinek betartása, illetve a kölcsönös megfeleltetés betartása
nem kerül ellenőrzésre, meg nem felelés esetén nem alkalmazandó ebből eredő
jogkövetkezmény (ami nem érinti a nemzeti jogszabályok alapján betartandó azonos
előírások megszegése esetén alkalmazható bírság esetleges kiszabását, ez azonban a
támogatási rendszertől független).
A kistermelői támogatási rendszer keretében nyújtott támogatás az alábbi, az ügyfél által
2015. támogatási évben igényelt közvetlen, tehát uniós finanszírozású támogatási
jogcímeket váltja ki:














Egységes területalapú támogatás (SAPS) és Zöldítés
Fiatal mezőgazdasági termelők támogatása
Termeléshez kötött anyajuhtartás támogatás
Termeléshez kötött anyatehéntartás támogatás
Termeléshez kötött hízottbika-tartás támogatás
Termeléshez kötött tejhasznú tehéntartás támogatás
Termeléshez kötött rizstermesztés támogatás
Termeléshez kötött cukorrépa termesztés támogatás
Termeléshez kötött zöldségnövény termesztés támogatás
Termeléshez kötött ipari zöldségnövény termesztés támogatás
Termeléshez kötött gyümölcstermesztés támogatás
Termeléshez kötött szemes fehérjetakarmány-növény termesztés támogatás
Termeléshez kötött szálas fehérjetakarmány-növény termesztés támogatás

A kistermelői támogatást igénylő ügyfél továbbá nem igényelheti a 9/2015. (III. 13.) FM
rendeletben a 2017. támogatási évtől megjelent, új termeléshez kötött közvetlen támogatási
jogcímeket:




Termeléshez kötött ipari olajnövény termesztés támogatás
Termeléshez kötött extenzív gyümölcstermesztés támogatás
Termeléshez kötött intenzív gyümölcstermesztés támogatás
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Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó támogatásokat, illetve az
Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás,
valamint az ahhoz kapcsolódó átmeneti nemzeti támogatás igénybevételével kapcsolatos
egyes kérdésekről szóló 5/2015. (II. 19.) FM rendelet szerinti átmeneti nemzeti
támogatásokat a kistermelői támogatási rendszerbe belépett mezőgazdasági termelők
is igényelhetik, illetve jogosultak a történelmi bázis alapú támogatásra, amennyiben
megfelelnek az egyes támogatási jogcímek esetén a támogatás igénybevételére vonatkozó
feltételeknek.
3. A támogatás jellege:
Vissza nem térítendő támogatás
4. A támogatás mértéke évente:


A támogatás mezőgazdasági termelőnkénti összegét a Kincstár az 1307/2013/EU
rendelet 63. cikk (2) bekezdés b) pontjában rögzített módon határozza meg.



A támogatás mértéke mezőgazdasági termelőnként évente legalább 500 euró és
legfeljebb 1250 euró lehet.

A támogatás mértéke legfeljebb a termelő 2015. évi kistermelői támogatási kérelme
alapján megállapított kistermelői támogatási összeg lehet.
5. A támogatás igénybevételének általános feltételei:
A kistermelői támogatási rendszerbe történő belépés a 2015-2020-ig tartó időszakra csak
2015. augusztus 17-ig volt lehetséges.
A támogatási időszakban a kistermelői támogatási rendszer keretében nyújtandó
támogatás igénybevételére az a mezőgazdasági termelő jogosult aki, vagy amely
 a 2015. évben egységes területalapú támogatást igényelt,
 a kistermelői támogatási rendszerben való részvételi szándékát – a teljes
támogatási időszakra vonatkozóan – az egységes kérelem benyújtására szolgáló
elektronikus felületen legkésőbb 2015. augusztus 17-éig bejelentette, és
 a támogatási időszak minden évében a 2015. évben az egységes területalapú
támogatás vonatkozásában igényelt, támogatható területénél nem kisebb
támogatható területet használ, és azon a mezőgazdasági termelők részére
nyújtandó közvetlen támogatás igénybevételére vonatkozó szabályokról szóló
8/2015. (III. 13.) FM rendelet 1. § 8. pontja szerinti mezőgazdasági tevékenységet
végez.
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6. A 2020. évi támogatás igénylésére vonatkozó feltételek:
A kistermelői támogatás jogcímre igénylést csak azon ügyfél adhat be:
 aki a 2015. évi kistermelői támogatási kérelmét nem vonta vissza,
 akinek volt a 2015. évben megállapított támogatható területe,
 aki a 2016. évi, 2017. évi, 2018. évi vagy a 2019. évi egységes kérelemben, a
kérelem benyújtására nyitva álló időszak alatt nem jelezte a kistermelői támogatási
rendszerből való kilépési szándékát,
 a kistermelői támogatási rendszerbe belépett, elhunyt ügyfél esetében a jogerős
hagyatékátadó végzés szerinti örökös, aki a Kincstár nyilvántartásában örökösként
(eljárásbeli jogutódként) van rögzítve (több örökös esetén csak egy örökös
igényelheti 2020-ban a támogatást!).
Figyelem! Elhunyt ügyfél esetében, amennyiben még nincs jogerős hagyatékátadó végzés,
úgy az egységes kérelmet az elhunyt ügyfél vélelmezett örökösének (annak halálakor vele
együttélő házastársa, vagy törvényes rend szerinti örököse), vagy a vélelmezett örökös
meghatalmazottjának nem a vélelmezett örökös nevében, hanem az elhunyt ügyfél nevén
kell beadnia.
Ha a 2015. évi kistermelői támogatást igénylő ügyfél elhunyt, úgy a kistermelői
támogatási rendszerben való részvételi jogosultságot kizárólag egy személy örökölheti.
Az igénylés feltétele, hogy az örökös a rendszerben való részvétel ideje alatt rendelkezzen
legalább akkora területnagysággal, mint amennyivel az örökhagyó a mezőgazdasági
kistermelői támogatási rendszerbe történő belépés iránti kérelmének beadásakor
rendelkezett.
Adott évi egységes kérelem benyújtásának elmulasztása nem jár a kistermelői
támogatási rendszerből történő kizárással. Ezért azon kistermelői támogatási
rendszerbe belépett ügyfelek, akik a 2015. évet követően egy vagy több támogatási évre
vonatkozóan elmulasztották benyújtani határidőben egységes kérelmüket, a 2020. évi
egységes kérelemben kistermelői támogatást igényelhetnek.
Az előzőekben leírtaknak megfelelően, ha a kistermelői támogatási rendszerbe belépett
ügyfél valamelyik évben elmulasztja benyújtani egységes kérelmét, az nem jár kizárással.
Következő évben újra igényelheti a kistermelői támogatást.
Kérjük, hogy a kérelem benyújtása előtt az alábbiakat figyelmesen tanulmányozza
át!
A 2020. évi kistermelői támogatás igénylés alapjául a 2015. évi kérelmet lezáró döntésben
meghatározott támogatható területnagyság szolgál.
Azon termelők esetében, akiknek a 2015. évi kistermelői támogatási kérelmükben még
jogerős döntés nem született, ott az ügyfél 2015. évi egységes kérelmében beadott SAPS +
Zöldítés igényléssel érintett támogatható területnagyság szolgál.
A 2015. évi megállapított támogatható területek nagyságát a rendszerben való részvétel
időtartama alatt fenn kell tartani.
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A Mezőgazdasági kistermelői támogatási rendszer kérelemszintű mező bejelölése
(igénylése) mellett SZÜKSÉGES MINDEN TÁBLÁRA jelölni SAPS + Zöldítés
igénylést, amely a kistermelői támogatás alapjául szolgálhat legalább a 2015. évi
megállapított támogatható területnagyságnak megfelelően!
Figyelem! Kistermelői támogatás igénylésénél az egyes, támogatásra bejelentett táblák
támogatható területének el kell érnie a 0,25 hektárt.
Amennyiben az ügyfél az adott táblánál a „támogatást nem igényel” részben jelöl (tesz
pipát), akkor a tábla vonatkozásában csak a terület-bejelentési kötelezettségét teljesíti, de
semmilyen támogatásra nem lesz jogosult ezen terület vonatkozásában. Az így
bejelentett tábla a mezőgazdasági kistermelői támogatás szempontjából nem számít
igényelt területnek.
Például ilyen módon kell jelezni az egységes kérelemben, azokat az ügyfél jogszerű
földhasználatában álló mezőgazdasági területeket, melyek mérete nem éri el a minimális
támogatható táblaméretet, azaz a 0,25 hektárt.
A 2015. évi egységes kérelemben igényelt, Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból
finanszírozott közvetlen támogatási jogcímek alapján meghatározott támogatási összeg
szerint kerül kiszámításra a 2020. évi mezőgazdasági kistermelői támogatás. Emiatt a
2020. évi kistermelői támogatás igénylésekor a kistermelői támogatás és a SAPS +
Zöldítés jogcímen kívül más közvetlen támogatási jogcímet nem lehet igényelni!
Támogatási kérelem benyújtási határideje: 2020. május 15.
Az egységes kérelem a fenti határidőt követően 2020. június 9-ig benyújtható, de ebben
az esetben a megállapított támogatási összeg munkanaponként 1%-kal csökkentésre kerül.
A benyújtott egységes kérelem 2020. május 31-ig (munkaszüneti napra tekintettel
június 2-ig) szankciómentesen módosítható (a módosítás alatt a támogatási igény
növelésére irányuló adatváltozás értendő (pl. a kistermelői támogatási igény jelzése,
igényelt tábla területének növelése, új tábla igénylése). 2020. június 3-tól 2020. június 9ig az egységes kérelem módosítása, a kistermelői támogatás jogcímmel történő
kiegészítése esetén a megállapítandó támogatási összeg késett munkanaponként 1%-kal
csökkentésre kerül.
Támogatási
kérelem
benyújtása:
a
támogatás
kizárólag
a
https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/ honlapon található elektronikus kérelemkitöltő
felületen tölthető ki, és kizárólag elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül nyújtható be
az egységes kérelem kitöltő felületen keresztül.
7. A mezőgazdasági kistermelői támogatási rendszerből történő kilépés
Amennyiben a 2015. évet követően a mezőgazdasági termelő már nem kíván részt venni a
kistermelői támogatási rendszerben, úgy a kilépési szándékát az adott évi egységes
kérelem benyújtására nyitva álló időszakban (2020-ban 2020. június 9-ig) az egységes
kérelem benyújtására szolgáló elektronikus felületen tudja bejelenteni. Ebben az esetben
már a kilépés évében igényelhet a területalapú támogatási rendszerben.
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A kilépési szándék az egységes kérelem benyújtására nyitva álló időszakban
megváltoztatható, de a kistermelői támogatási rendszerből kilépett ügyfelek ezt követően
már nem léphetnek be újra.
8. Jogkövetkezmények:
Amennyiben az 1307/2013/EU rendelet 61. cikk (4) bekezdésében foglalt tényállás –
miszerint 2011. október 18-át követően mesterségesen olyan feltételeket teremtett meg a
kistermelői rendszerbe belépő gazdálkodó, amelyek lehetőséget adtak számára arra, hogy
kihasználja a mezőgazdasági kistermelői támogatási rendszer előnyeit – megállapítást
nyer, az érintett mezőgazdasági termelő nem részesülhet a támogatásban, továbbá a már
kifizetett támogatás – a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati
támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló
2007. évi XVII. törvény 69. §-a szerinti – jogosulatlanul igénybevett támogatásnak
minősül.
Amennyiben megállapításra kerül, hogy az adott támogatási évben a termelő a 2015.
évben megállapított támogatható területét nem tudta tartani, akkor az adott évi kistermelői
támogatási kérelem elutasításra kerül. Az elutasítás nem jár kizárással, a következő
támogatási évben az ügyfél újra igényelheti a kistermelői támogatást.
9. Kifizetés:
A támogatási összeg kifizetéséről a Kincstár a tárgyévet követő év június 30-ig intézkedik.
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