
Mik a belépés előfeltételei?

Minden gazdálkodó csatlakozhat a rendszerhez, aki legalább 1 hektárra jogszerű földhasználattal 

rendelkezik.   

Mekkora a támogatás összege?

A rendszer keretein belül évente 500-1250 euró közötti, egyösszegű támogatás igényelhető gazda-

ságonként, amely minden közvetlen támogatást helyettesít.       

A támogatást a 2015-ben jogosult mezőgazdasági területek és állatok után járó közvetlen támoga-
tások összegeként számítják ki.

KISTERMELŐI TÁMOGATÁSI RENDSZER

A KISTERMELŐI TÁMOGATÁSI RENDSZER A KÖZVETLEN TÁMOGATÁSOK ALTERNATÍVÁJAKÉNT JÖTT 
LÉTRE. AZOK SZÁMÁRA, AKIK KISEBB TERÜLETEN GAZDÁLKODNAK EGY KÖNNYEN ÁTLÁTHATÓ, KEVE-

SEBB ADMINISZTRÁCIÓVAL JÁRÓ, KISZÁMÍTHATÓ TÁMOGATÁSI FORMÁT KÍNÁL.     

Közvetlen támogatások:

•	 területalapú támogatás (SAPS),  

•	 zöldítési támogatás, 

•	 iatal gazda támogatás (amennyi-

ben 2015-ben jogosult), 

•	 termeléshez kötött uniós támogatás 

(amennyiben 2015-ben jogosult): 

anyatehén, hízottbika, anyajuh, 

gyümölcstermesztés, zöldségnö-

vény, ipari zöldségnövény, szemes 

fehérjetakarmány-növény, szálas 

fehérjetakarmány-növény, rizster-

mesztés, cukor répa termesztés

KISTERMELŐI TÁMOGATÁS

Ha ez az összeg:

•	 500 euró alatti, akkor ezt az összeget 500 euróra fel-

kerekítik. Ennél kisebb támogatási összeg nem adható  

a kistermelői rendszerben. 

•	 501 euró – 1250 euró közötti, akkor a számított ösz-

szegnek megfelelő egyösszegű támogatásra lesz jogo-

sult a kistermelői rendszerben. 

•	 1250 euro feletti, akkor sem adható 1250 euró feletti 

összeg, így ilyen esetekben mindig 1250 euró egyösz-

szegű támogatás igényelhető a kistermelői rendszerben.

A további években is pontosan erre a 2015-ben megál-

lapított éves támogatásra lesz jogosult mindaddig, amíg 

a kistermelői támogatási rendszer tagja marad. Ez az 

összeg az évek során nem csökkenhet és nem is nőhet.
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Jogosult-e további támogatásra a kistermelői támogatási rendszer tagja?

Az egyösszegű kistermelői támogatás csak a SAPS, a zöldítés, a iatal gazda és a termeléshez kötött 

támogatások összegét helyettesíti. Ezen felül minden egyéb támogatásra (pl. KAT, átmeneti nemzeti 

támogatás, deminimis, állatjólét) továbbra is pályázhat a gazdálkodó.

Milyen előnyökkel jár a rendszerbe való belépés?

•	 2016-tól egyszerűbb, kevesebb admi-
nisztrációt igénylő támogatási kérelem. 

•	 Ha 500 euró alatt lenne a közvetlen támo-

gatása, az felkerekítésre kerül 500 euróra. 

•	 A zöldítés követelményei alól mente-

sül, de a zöldítésért járó összegre jo-

gosult (amely az egyösszegű támoga-

tás kalkulációjakor beszámításra kerül). 

•	 A kölcsönös megfeleltetés szabályai elleni vét-

ség esetén a támogatása nem csökkenthető 
(egyéb hatósági szankció azonban lehetséges).  

•	 Amennyiben 2015-ben iatal gazdálko-

dónak számít, ezt a kiegészítő támoga-
tást mindvégig élvezheti, amíg a rendszer 

tagja, függetlenül attól, hogy időközben 

esetleg betölti a maximális életkort, vagy 

letelik a maximális 5 éves intervallum, a kis-

termelői támogatás összege nem csökken. 

•	 Amennyiben 2015-ben termeléshez kötött 
támogatásra jogosult, ezt a támogatást mind-
addig élvezheti, amíg a rendszer tagja, füg-

getlenül attól, hogy esetleg a jövőben felhagy 

az adott kultúra termesztésével, vagy értéke-

síti az állatállományát. Fenntartási kötelezett-

ség csak a 2015-ös évben igényelt földterület 

méretére vonatkozik. 

Milyen kötelezettségekkel jár a rendszerbe 

való belépés?

Az egyetlen követelmény a kistermelői rend-

szerhez csatlakozó gazdálkodók számára, hogy 

a belépés évében a SAPS kiizetésre jogosult 

mezőgazdasági terület nagyságát (akár eltérő 

elhelyezkedéssel) meg kell őrizni. Az MVH azt a 

területméretet veszi alapul, amely 2015-ben a 

SAPS kiizetés alapját képezi, azaz a bejelentett 

területek ellenőrzése után a kiizetési határo-

zatban megállapított területnagyságot.

Amennyiben a területe valamilyen oknál fogva 

csökken, a következő egységes kérelem be-

adáskor átjelentkezhet a SAPS rendszerbe és 

annak keretén belül igényelhet közvetlen támo-

gatást. Amennyiben területe lecsökken, de nem 

jelentkezik át a kistermelői rendszerből, úgy az 

adott évben nem lesz jogosult közvetlen támo-

gatásra, kérelme elutasításra kerül.

Amennyiben a gazdaságnak pl. a támogatha-

tó területei, vagy támogatható állatállománya 

nő, és úgy ítéli meg, hogy többé nem előnyös 

számára a kistermelői rendszer tagja marad-

ni, bármelyik következő évi egységes kérelem 
beadásakor szabadon átjelentkezhet a SAPS 
rendszerbe.

Mi a teendő, ha csatlakozni szeretne?

A kistermelői rendszerbe csak az idén lehet belépni. Az idei évben teljes egységes kérelmet szüksé-

ges kitölteni, az egyes kiegészítő támogatásokhoz szükséges igazoló dokumentumok csatolásával. 

Csatlakozási kérelmét az idei egységes kérelem beadásával egyidejűleg, de legkésőbb augusztus 
15-ig jelezheti az egységes kérelem beadó felületen. A csatlakozással 2020-ig tagja lehet a kister-

melői támogatási rendszernek. 

A tájékoztató a mezőgazdasági kistermelői támogatásról szóló 16/2015. (IV. 9.) FM rendelet, 2015. április 9-én hatályos 

állapota alapján készült.


