
Tájékoztató a mezőgazdasági kistermelők támogatásáról 
 

A mezőgazdasági kistermelői támogatási rendszer keretében nyújtott támogatás a közvetlen 
kifizetéseket helyettesíti. A későbbi években a támogatás igénylése egyszerűbbé válik a 
rendszerben résztvevők számára, továbbá lényeges, hogy felmenti a termelőket az Európai 
Unió által jogszabályban rögzített zöldítés követelményeinek teljesítése alól is. 
 
A kisgazdaságok egyszerűsített támogatási rendszerébe csak egyszer, 2015-ben lehet belépni, 
az akkor megállapított támogatási összeg jár évente a termelőnek 2020-ig, amennyiben a 
gazdálkodó megtartja a belépéskori földterületét és ebben az egyszerűsített rendszerben kíván 
maradni.  
 
Támogatásra jogosult az a mezőgazdasági termelő, aki vagy amely: 

− legalább egy hektár földterülettel jogszerű földhasználóként rendelkezik (ha a 
támogatható terület több mezőgazdasági parcellából áll, az egyes mezőgazdasági 
parcellák támogatható területének el kell érnie a 0,25 hektárt), és 

− mezőgazdasági tevékenységet folytat. 
 
Mezőgazdasági tevékenység: 
Mezőgazdasági termékek termelése, tenyésztése vagy termesztése – ideértve a betakarítást, a 
fejést, az állattenyésztés és a mezőgazdasági célból történő állattartást –, valamint egy 
mezőgazdasági terület olyan állapotban tartása, hogy az a szokásos mezőgazdasági 
módszereken és gépeken túlmutató előkészítés nélkül alkalmas legyen legeltetésre vagy 
növénytermesztésre. 
 
Támogatás összege: 
A támogatás egyösszegű, amelynek gazdálkodónkénti éves mértéke minimum 500, maximum 
1250 euró. 
 
Az átalánytámogatás összegébe, amennyiben a mezőgazdasági termelő jogosult/illetve 
választja, beleszámít a legalább 1 hektárra jutó alaptámogatás (SAPS) és zöldítés összege, a 
fiatal gazdálkodóknak juttatott támogatás (I. pillér), valamint a termeléshez kötött 
támogatás(ok) összege.  
 
Azon gazdálkodók esetében, akik a normál/alap rendszerben kevesebb, mint 500 euró 
támogatásra lennének jogosultak, a támogatást 500 euróra kell felkerekíteni. Akik a normál 
rendszerben 500 és 1250 euró közötti támogatásra jogosultak, azoknak az ennek megfelelő 
összeget állapítják meg. A minimum 500 €/év/gazda támogatási összeg hozzávetőleg 1-2,2 ha 
jogosult területet jelent, a maximum 1250 €/év/gazda hozzávetőleg 1-5,5 ha jogosult 
területnek felel meg.  
 
A belépés megkönnyítésére a termelők számára rendelkezésre fog állni egy olyan kalkulátor, 
mely lehetővé teszi, hogy a rendszerbe történő belépésre nyitva álló időig minden termelő 
eldönthesse, hogy számára kedvező-e a jogcím vagy sem. A kalkulátor a Magyar Agrár-, 
Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara és az Agrárgazdasági Kutató Intézet 
honlapján lesz elérhető.  
 
A nemzeti forrásból megvalósuló átmeneti nemzeti támogatás (ÁNT) nem számít bele az 
átalánytámogatás összegébe, azaz a termelő a mezőgazdasági kistermelői támogatási 
rendszertől függetlenül igényelhet bázis alapú vagy termeléshez kötött ÁNT-t.  



 
További előírások: 
A termelő jogosultsági feltétele, hogy mezőgazdasági termelőknek rendelkezniük kell a 
támogatás igénylésének teljes időszaka alatt, az első évben, 2015-ben bejelentett támogatható 
hektárok számának megfelelő támogatható hektárszámmal. Ha a termelőnek 1 vagy több 
hektár terület és például valamilyen termeléshez kötött támogatás keretében támogatásra 
jogosult állat alapján ítélték meg az átalánytámogatást, a későbbiekben csak a belépéskori 
terület a feltétel az  első évben megállapított átalánytámogatás további években történő 
megkapásához.  
Amennyiben a termelő a 2015. évi bejelentkezésnél alacsonyabb hektárszámmal rendelkezik 
valamelyik későbbi évben, akkor a kérelme elutasításra kerül. 
 
Támogatási kérelem benyújtása: A támogatás igénybevételének feltétele az egységes kérelem 
benyújtása, valamint az, hogy a támogatási rendszerben való részvételi szándékát az egységes 
kérelem benyújtására szolgáló elektronikus felületen a gazdálkodó 2015. augusztus 15-éig 
jelezze. 
 
Amennyiben 2015. évet követő években a mezőgazdasági termelő ki kíván lépni a támogatási 
rendszerből, akkor ezt a szándékát a kilépés évében beadásra kerülő egységes kérelemben kell 
jeleznie. 
 
 
 
 
 


