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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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KAP reform és a dohányágazat

• Hatások:

– megszűnik a dohány szerkezetátalakítási program 

– nem lehetséges sem termeléshez kötött sem 

termeléstől elválaszott támogatást adni uniós 

forrásokból

+ Elérhető uniós támogatás SAPS + zöldítés 

várhatóan legalább 142,4+79,4=221,8 euró  ~ 68 700 

Ft (310 HUF/EUR árfolyamon)

+ Bővülő nemzeti támogatások
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Nemzeti támogatások

2015-től:

• átmeneti nemzeti támogatás – meglévő

konstrukció,

• új dohány szerkezetátalakítási nemzeti

program,

• csekély összegű (de minimis) támogatás.
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Átmeneti nemzeti támogatás 2015-ben I.

• Az uniós szabályok szerint csak a korábbi évek
feltételei szerint lehet működtetni.

• Visszamenőleg az FM megemeli a korábbi évek
ÁNT összegét:

– 2013. évi támogatást 350 ezer forint/hektárral,

– 2014. évit 63 ezer forint/hektárral.

• Ez azt jelenti, hogy a top up/ÁNT keretében
2015. évben kifizetendő dohány támogatás
összegét megemeljük összesen 413 ezer
Ft/hektár összeggel.
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Átmeneti nemzeti támogatás 2015-ben II.

• Az eredetileg 2014. évre meghirdetett, de 2015-
ben kifizetett támogatási mértékek ennek
megfelelően

– a Burley dohánynál közel 500 ezer forintra,

– a Virginiánál közel 660 ezer forintra növekedtek
hektáronként.

A termelőknek nem volt dolguk, a megemelt összegeket
tartalmazó rendelet megjelenése után az MVH a
termelőknek a támogatást 2015 nyarán kifizette.
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Átmeneti nemzeti támogatás 2016-ban

• Csak az részesül 2016-ban ÁNT-ből, aki
bázisjogosultsággal rendelkezik és belép a
szerkezetátalakítási programba legalább annyi
hektárral és legalább 70%-ban teljesíti a
szerkezetátalakítási feltételeket (u.a. mint
korábban)

• Keretösszeg 3,5 Mrd Ft, amit a 2014. évi
fennmaradó (2015-ben még ki nem fizetett) ÁNT
és a 2015. évi igénylések után fizetünk.

• Összege várhatóan megegyezik az idei
kifizetéssel (átlag 600 e Ft/jogosultság)
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Új dohány szerkezetátalakítási nemzeti program I.

• A dohány szerkezetátalakítási nemzeti program
célja, hogy a támogatási időszak alatt a
dohánytermelők a támogatási időszakban

a) a referenciaterület megállapításánál figyelembe vett
mezőgazdasági területeket a mezőgazdasági
hasznosításból ne vonják ki, továbbá

b) a dohánytermelők az általuk korábban
dohánytermelésben foglalkoztatott munkavállalók
foglalkoztatottsági szintjét a szerkezetátalakítási
programban való részvétel teljes időtartama alatt
fenntartsák.
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Új dohány szerkezetátalakítási nemzeti program II.
• A szerkezetátalakítási programban – a rendelkezésre álló támogatási

jogosultságok mértékéig – kizárólag az a dohánytermelő vehet részt, aki

a zöldség, gyümölcs és a dohány szerkezetátalakítási nemzeti program

(29/2010. (III. 30.) FVM rendelet) alapján kiosztott támogatási

jogosultsággal rendelkezik, vagy ilyen támogatási jogosultság részére

átruházásra került.

• A szerkezetátalakítási programban való részvételhez a dohánytermelőnek 

2015. október 7-éig az MVH-nak meg kell adnia 

– a személyi azonosításához szükséges adatokat, 

– meg kell jelölnie, hogy hány hektár referenciaterület és 

– milyen típusú támogatási jogosultság figyelembevételével, 

– mely településen, 

– milyen elismert tevékenységet kíván folytatni, továbbá 

– nyilatkoznia kell arról, hogy ismeri és vállalja a szerkezetátalakítási 

programban való részvétel feltételeit. 9



Új dohány szerkezetátalakítási nemzeti program III.

• A szerkezetátalakítási programban történő
részvételről, a megállapított támogatási
jogosultságok számáról és típusáról az MVH
2015. december 31-ig hoz döntést.

• Ezen jogosultságok képezik a későbbi évek
támogatásának alapját is.

• A jogosultság csak azonos számú
bázisjogosultsággal együtt ruházható át, de
bármely, a jogosult településen gazdálkodó
mezőgazdasági termelőre.
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Új dohány szerkezetátalakítási nemzeti program IV.

A szerkezetátalakítási programban résztvevő dohánytermelő a

támogatási időszak teljes időtartama alatt, a támogatási

jogosultság aktiválásával érintett évek vonatkozásában köteles

a) tárgyévente a jogosult településen található, és a támogatási

jogosultságok számánál nem kevesebb hektárszámú

mezőgazdasági terület vonatkozásában egységes területalapú

támogatást kérelmezni;

b) 2015-ben október 7-éig az MVH által rendszeresített és a

honlapján közzétett nyomtatványon, 2016. évtől kezdődően

évente az egységes kérelem keretében nyilatkozni arról, hogy

a tárgyévben mely településen, milyen elismert

tevékenységet kíván folytatni,
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Új dohány szerkezetátalakítási nemzeti program V.

c) az elismert tevékenység keretében támogatási
jogosultságonként tárgyévente 500 munkaóra
elismert élőmunka ráfordítást biztosítani,

d) az elismert tevékenység keretében támogatási
jogosultságonként legalább 200 000 forint
árbevételt teljesíteni, és

e) a 2016. évtől kezdődően a tárgyévet követő év
február 15-ig az nyilatkozni a c) és d) pontban
foglalt feltételeknek a tárgyév alatti teljesítéséről,
valamint arról, hogy élőmunka ráfordítási
kötelezettségét a jogosult településen történő
munkavégzéssel teljesítette.
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Csekély összegű (de minimis) támogatás I. 

• Mezőgazdasági de minimis támogatás évente 5000

euró/termelő

• Feltétel: részvétel a szerkezetátalakítási

programban, legfeljebb öt szerkezetátalakítási

támogatási jogosultság alapján állapítható meg, egy

jogosultság =1 ha =300 000 Ft.

• Teljesíteni kell a szerkezetátalakítási feltételeket

(élőmunka, árbevétel és megfelelő

területhasználat=aktiválás)

13



Csekély összegű (de minimis) támogatás II. 

• Megoszthatja legfeljebb további három

hozzátartozóval (pl. családi gazdaság tagjai) a

feltételek teljesítését, így az 5000 euró többszöröződik.

Minden esetben a mezőgazdasági termelő felel a

program feltételeinek teljesítéséért és viseli az esetleges

szankciókat.

• A termelési kötelezettség teljesítése a fermentálóval

szerződött mennyiség leszállítását jelenti.

• Vis maior szabályok enyhültek (pl: minőségromlás is

vis maior ok lehet)
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Csekély összegű (de minimis) támogatás III. 

• Általános csekély de minimis támogatás
dohányszárító működési költségeinek csökkentése
céljából

• Feltétel, hogy a dohánytermelő a dohányszárítót
dohánylevél szárítás céljára tárgyévben
ténylegesen működtesse, és erről a üzemnaplóval
alátámasztott nyilatkozatot tegyen.

• A természetes szárítású dohány esetében a
természetes alapanyagú fűzőzsineg felhasználását
kell igazolni.

15



Csekély összegű (de minimis) támogatás IV. 

• Az energiával fűtött dohányszárítónként vagy
– az dohányszárítók falugazdász által igazolt minden 400

légköbmétere után az igényelhető, általános csekély
összegű támogatás legfeljebb 1,5 millió forint de
legfeljebb a dohánytermelő által aktivált, és a
kötelezettség-megosztással nem érintett összes
támogatási jogosultságai számánál öttel kisebb szám
megszorozva 300 000 Ft-tal, de legfeljebb 61 666 euró,
vagy,

– ha – a támogatáshalmozódási szabályokra is
figyelemmel – alacsonyabb, akkor a dohánytermelő
rendelkezésére álló szabad általános csekély összegű
támogatási keretösszeg.
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Csekély összegű (de minimis) támogatás V. 

• Egy dohány szárító: 5000 kg zölddohány szárítására

alkalmas kapacitás (a különböző kapacitású szárítók

így kerülnek egységesítésre)

• Az általános de minimis csak a mezőgazdasági de

minimis-re fel nem használt jogosultságok

mértékéig vehető igénybe (az 5 jogosultság + a

legfeljebb 3*5 további megosztással érintett jogosultság

levonása után aktivált olyan jogosultságokra, ahol a

szerkezetátalakítási feltételek is teljesülnek)

• Bérszárítás is figyelembe vehető, ha egy szárítót több

termelő használ a használat arányában kell a támogatást

megosztani.
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Csekély összegű (de minimis) támogatás VI. 

• A figyelembe vehető szárítók számát vagy a Burley

esetében a pajta légköbméterét (kapacitásigazolás) a

falugazdász igazolja.

• A termelő köteles üzemnaplót vezetni melyben

dokumentálja a szárító használatát.

• A de minimis támogatásokra (általános és

mezőgazdasági) kifizethető összes keretösszeg 1,5

Mrd Ft/év

• Teljes támogatás (ÁNT+ de minimis kb. 900 000

Ft/ha, 2016. második negyedévében fizetve) 18



Köszönöm a megtisztelő figyelmet!
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