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ACTA AGRONOMICA ÓVÁRIENSIS VOL. 49. NO. 2.

A mezõgazdasági szakigazgatás korszerûsítése és
az agrár- és vidékfejlesztési támogatások

várható alakulása Magyarországon

BENEDEK FÜLÖP

Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium
Budapest

Tisztelt Tudományos Ülés! Hölgyeim és Uraim!T
Köszönöm megtisztelô meghívásukat. A rendezvény minden résztvevôjének tolmácsolomm
Gráf József miniszter úr és az FVM munkatársainak jókívánságait. Gratulálok a Nyugat -
Magyarországi Egyetem Mezôgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar dolgozóinak aMagyarországi Egyetem Mezôgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar dolgozóinak a

t rendezvény kiváló szervezéséért. Kívánom, hogy az elhangzó elôadások, a bemutatottrendezvény kiváló szervezéséért. Kívánom, hogy az elhangzó elôadások, a bemutatott
poszterek az egész magyar agrárium hasznára váljanak. Rövid elôadásomban az állam-p
reform keretében megfogalmazott kormányprogram növénytermesztésünket érintô kér-r
déseivel foglalkozom, amelyek megválaszolása, a megfogalmazott célok megvalósításaa

 a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium feladata. Egyúttal tisztelettel kéremm 
Önöket, tevékenységükkel segítsék a program megvalósítását.

A SZAKIGAZGATÁS KORSZERÛSÍTÉSE

t A kormányprogram az államreform keretében kisebb, szolgáltató közigazgatás megteremtésétA kormányprogram az államreform keretében kisebb, szolgáltató közigazgatás megteremtését
 tûzte ki célul, így ezzel összefüggésben csökkenteni rendelte a dekoncentrált hivatalok számát. Atûzte ki célul, így ezzel összefüggésben csökkenteni rendelte a dekoncentrált hivatalok számát. A 

kormány emellett növelni szándékozik a közigazgatás mûködésének hatékonyságát is, így a kor-k
mányprogram az egyablakos és elektronikus ügyintézés követelményét is megfogalmazta.m

k Az agrár-szakigazgatás mûködésének folyamatos biztosítása, az elért szakmai vívmányokAz agrár-szakigazgatás mûködésének folyamatos biztosítása, az elért szakmai vívmányok
megôrzése a mezôgazdasági termelôk, az ügyfelek, a szakmai szervezetek és a politikaimegôrzése a mezôgazdasági termelôk, az ügyfelek, a szakmai szervezetek és a politikai

 döntéshozók számára egyaránt célkitûzés kell, hogy legyen. Ehhez teljes ágazati összefogás 
szükséges, azaz az agrár-szakigazgatás ágazatainak erôforrásait egyesíteni kell, ezáltal aa
jjogszabályok által elôírt és az agrárszektor szereplôinek érdekében végzett feladatok haté-j

 konyabban, ám a szakmai követelményeknek változatlanul eleget téve lesznek elláthatóak.konyabban, ám a szakmai követelményeknek változatlanul eleget téve lesznek elláthatóak. 
 Mindezeknek megfelelôen, a mezôgazdaságot érintôen ki kell alakítani a szolgáltató típusúMindezeknek megfelelôen, a mezôgazdaságot érintôen ki kell alakítani a szolgáltató típusú 

agrárigazgatást, amely szükségessé teszi a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Miniszté-
 rium (FVM) által felügyelt ágazati és területi igazgatási szervek és intézmények szervezetirium (FVM) által felügyelt ágazati és területi igazgatási szervek és intézmények szervezeti 

átalakítását, illetôleg a teljes agrárigazgatás szervezeti és intézményi korszerûsítését is.
AA fentiek szellemében született meg a kormány az államháztartás hatékony mûködését fentiek szellemében született meg a kormány az államháztartás hatékony mûködésétfentiek szellemében született meg a kormány az államháztartás hatékony mûködését
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elôsegítô szervezeti átalakításokról és azokat megalapozó intézkedésekrôl szóló 2118/2006.elôsegítô szervezeti átalakításokról és azokat megalapozó intézkedésekrôl szóló 2118/2006. 
(VI. 30.) határozata, melyben rögzítésre került, hogy a fenti javaslatnak ki kell terjedniee 
az integráció országos, illetve regionális szintjére, a megyei hálózaton kialakuló városii 
kirendeltségektôl feladatok koncentrálására, illetve azok dekoncentrálására, a lakossági kap-k
csolatokban megjelenô feladatmegoldás optimális módjára és szervezeti megvalósítására.
Az FVM Miniszteri Értekezlete által 2006 júliusában elfogadott, az agrár-szakigazgatásbanAz FVM Miniszteri Értekezlete által 2006 júliusában elfogadott, az agrár-szakigazgatásban
bekövetkezô változásokról szóló elôterjesztés értelmében az átszervezés, illetve összevonásbekövetkezô változásokról szóló elôterjesztés értelmében az átszervezés, illetve összevonás
az alábbi intézményekre terjed ki:

– a fôvárosi és megyei növény- és talajvédelmi szolgálatokra,
– a Növény- és Talajvédelmi Központi Szolgálatra,
– a megyei földmûvelésügyi hivatalokra,
– a fôvárosi és megyei állategészségügyi és élelmiszer-ellenôrzô állomásokra,
– az Országos Mezôgazdasági Minôsítô Intézetre és
– az Állami Erdészeti Szolgálatra és annak területi igazgatóságaira,
– a Földmûvelésügyi Költségvetési Irodára,
– az Országos Borminôsítô Intézetre, 
– az Állatgyógyászati Oltóanyag-, Gyógyszer- és Takarmányellenôrzô Intézetre,
– az Országos Állategészségügyi Intézetre, valamint 
– az Országos Élelmiszervizsgáló Intézetre.

Az intézményi átszervezés eredményeképpen 2007. január 1-jével hatályba lépett aAz intézményi átszervezés eredményeképpen 2007. január 1-jével hatályba lépett a 
Mezôgazdasági Szakigazgatási Hivatal létrehozásáról és mûködésérôl szóló 274/2006. (XII.Mezôgazdasági Szakigazgatási Hivatal létrehozásáról és mûködésérôl szóló 274/2006. (XII. 
23.) kormányrendelet, mely rendelkezik a fent nevezett intézmények megszüntetésérôl, és 
egyben azok általános jogutódjaként a földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter irányí-e
tása alatt álló Mezôgazdasági Szakigazgatási Hivatalt (MgSzH) jelöli meg. Itt szükségestása alatt álló Mezôgazdasági Szakigazgatási Hivatalt (MgSzH) jelöli meg. Itt szükséges 
megjegyezni, hogy az átszervezéshez szükséges törvényi szintû szabályozási hátteret amegjegyezni, hogy az átszervezéshez szükséges törvényi szintû szabályozási hátteret a 
kormányzati szervezetalakítással összefüggô törvénymódosításokról szóló, szintén 2007.kormányzati szervezetalakítással összefüggô törvénymódosításokról szóló, szintén 2007. 
jjanuár 1-jén hatályba lépett 2006. évi CIX. törvény rendezi. A tárcánál jelenleg folyamat-j

kban van a jogutódlással megszüntetendô intézményeket érintô alsóbb szintû jogszabályokban van a jogutódlással megszüntetendô intézményeket érintô alsóbb szintû jogszabályok 
(kormányrendeletek és miniszteri rendeletek) módosításának elôkészítése is, amely jelenleg 
mintegy 200–250 darab rendelet módosítását jelenti.m

FAJTAELISMERÉS ÉS VETÔMAG-ELLENÔRZÉS AZ MGSZH KERETEI KÖZÖTT

AA Biológiai Alap ta növénytermesztésben gyakran használt gyûjtôfogalom melyen a fajtátt 
és a fajta tulajdonságait hordozó szaporítóanyagot értjük. A termôhelyi adottságoknak sés a fajta tulajdonságait hordozó szaporítóanyagot értjük. A termôhelyi adottságoknak s 
a termesztési célnak megfelelô fajta, és az egészséges, jó minôségû vetômag/vegetatívv 
szaporítóanyag használata, a biztos és sikeres növénytermesztés feltétele. Fontos a szapo-
rítóanyag útjának nyomon követése a származásától a végfelhasználóig, ez a szaporító anyagrítóanyag útjának nyomon követése a származásától a végfelhasználóig, ez a szaporító anyag 
forgalmazás szabályozásán keresztül érvényesül. 2004 és 2006 között komoly korszerûsítésiforgalmazás szabályozásán keresztül érvényesül. 2004 és 2006 között komoly korszerûsítési 
programokat indítottunk a fajtavizsgálat területén:p

Benedek F.:
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5– DUS vizsgálatok kölcsönös elfogadása (EU-25 között kétoldalú szerzôdések);DUS i ál k k l lf dá (EU 25 k ké ld lú ôdé k)
– részt veszünk a fajtavizsgálatok szakszerûség és hatékonyság javítása érdekében kez-

deményezett EU Közösség Középtávú Stratégiai Tervezésben;
k – korszerûsítettük a fajtavizsgálati gépparkot, kísérleti állomási koncentrációt hajtottunkk

végre, koncentráltuk a VCU vizsgálatokat;
– folyamatos áttekintésre, fejlesztésre és a törvény szellemében nyilvános kihirdetésree

kerültek a fajtavizsgálati metodikák;
– széles körû, a tevékenységet a bejelentôktôl a brüsszeli bizottságig végig kísérô infor-

matikai rendszer kerül bevezetésre 2007. január 1-jén.
Fentiek eredményei és a további igények már a 274/2006 sz. kormányrendelet alapján létre-F

t hozott MgSzH keretei között fognak jelentkezni. Az MgSzH központ nemzeti hatóságkénthozott MgSzH keretei között fognak jelentkezni. Az MgSzH központ nemzeti hatóságként
felelôs a Nemzeti Fajtajegyzék – mint az EU Közös Katalógus része – mûködtetéséért és afelelôs a Nemzeti Fajtajegyzék – mint az EU Közös Katalógus része – mûködtetéséért és a

 keretei között mûködô Növénytermesztési és Kertészeti Igazgatóság fajtakísérleti szakterületekeretei között mûködô Növénytermesztési és Kertészeti Igazgatóság fajtakísérleti szakterülete 
változatlanul közvetlen felelôsséggel szervezi és irányítja a kísérleti állomásokat és felelôsváltozatlanul közvetlen felelôsséggel szervezi és irányítja a kísérleti állomásokat és felelôs
a fajtaelismerés rendjének fenntartásáért. A Fajtaminôsítô Bizottság összetétele megválto-

 zott, a megváltozott szervezeti felállásból adódóan. Elnöke Benedek Fülöp szakállamtitkár, 
titkára az MgSzH elnöke megbízásából Lajkó Ákos elnökhelyettes. A Vetômagtörvénnyeltitkára az MgSzH elnöke megbízásából Lajkó Ákos elnökhelyettes. A Vetômagtörvénnyel
kapcsolatos közigazgatási eljárásban a minisztérium hatósági jogköre megszûnt.k

 Az MgSzH keretei között a vetômag minôsítés és ellenôrzés közvetlen központi szakmaiAz MgSzH keretei között a vetômag minôsítés és ellenôrzés közvetlen központi szakmai 
 irányítása megmaradt, de a gyakorlati végrehajtás megoszlik az MgSzH központ és megyeiirányítása megmaradt, de a gyakorlati végrehajtás megoszlik az MgSzH központ és megyei 
 hivatalai között, ahol a vetômag-felügyeleti osztályok a Földmûvelésügyi Igazgatóságok részei,hivatalai között, ahol a vetômag-felügyeleti osztályok a Földmûvelésügyi Igazgatóságok részei, 

a korábbi területi illetékesség fenntartásával. A szakigazgatási eljárásban az elsô fok a megyeii
k hivatalokban lesz, a másodfok a központhoz kerül. A 2003. évi LII. törvény „A növényfajtákhivatalokban lesz, a másodfok a központhoz kerül. A 2003. évi LII. törvény „A növényfajták

állami elismerésérôl, valamint a szaporítóanyagok elôállításáról és forgalomba hozataláról”
a vetômag-felügyelet feladatainak vonatkozásában változatlan.

A 2007. ÁPRILIS 30-IG MÛKÖDTETETT NEMZETI TÁMOGATÁSI KONSTRUKCIÓK

„A nemzeti agrártámogatási rendszer EU-konform átalakításának helyzetérôl, javaslat aa
2007. január 1.–április 30. közötti idôszakban mûködtetendô támogatások körérôl” szóló
elôterjesztést a Miniszteri Értekezlet 2007. január 16-án tárgyalta és elfogadta. Ebbenelôterjesztést a Miniszteri Értekezlet 2007. január 16-án tárgyalta és elfogadta. Ebben
jjóváhagyásra kerültek azok a fejezeti kezelésû nemzeti támogatási célokat szolgáló támo-j

 gatási konstrukciók és költségvetési elôirányzatok, amelyek 2007. január 1. és április 30. 
 között mûködtethetôk és odaítélhetôk. A 2007. január 1. és április 30. közötti idôszakbanközött mûködtethetôk és odaítélhetôk. A 2007. január 1. és április 30. közötti idôszakban 

elsôsorban azokat a támogatásokat kívánjuk mûködtetni, amelyek:e
– agrárpolitikai szempontból kiemelt jelentôségû támogatási jogcímek; 
– május 1-jét követôen nem tehetôk EU-konformmá, de fontos, hogy 2007-ben még

mûködhessenek;
– a folyamatosságot biztosítják a késôbbiek során is mûködtetni kívánt támogatásii

programok esetében.

A mezõgazdasági szakigazgatás korszerûsítése és az agrár- és vidékfejlesztési támogatások ...
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AA 2007. MÁJUS 1-TÔL MÛKÖDTETNI KÍVÁNT NEMZETI HATÁSKÖRBEN NYÚJTOTT 
AGRÁR- ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI TÁMOGATÁSOK

A Csatlakozási Szerzôdés alapján 2007. május 1-jét követôen már csak mindenben az uniósA Csatlakozási Szerzôdés alapján 2007. május 1-jét követôen már csak mindenben az uniós 
kelôírásoknak megfelelô támogatási konstrukciók alapján nyújthatók nemzeti támogatásokelôírásoknak megfelelô támogatási konstrukciók alapján nyújthatók nemzeti támogatások 

a gazdálkodók részére. Az uniós rendelkezésekkel és az agrárpolitikai célkitûzésekkell 
összhangban lévô fôbb prioritások:

– az állattenyésztés támogatása,
– a versenyképes termeléshez szükséges birtokméretek kialakítása,
– a mezôgazdasági termelés korszerûsítését szolgáló beruházások ösztönzése,
– a marketing tevékenység támogatása.

2007. május 1-jét követôen új támogatási konstrukcióként kívánjuk mûködtetni az alábbii 
jjogcímeket:j

1) a mentesítési rendelet alapján
a) a törzskönyvezés, teljesítményvizsgálat, tenyészértékbecslés támogatását; 
b) az állategészségügyi támogatásokat (vizsgálatok, betegségek kezelése, megelôzés, 

monitoring, mentesítés); 
c) a növényegészségügyi vizsgálatok támogatását; 
d) a közösségi agrármarketing technikai segítségnyújtási támogatásait.

2) már notifikált jogcímek alapján
a) egyes állati eredetû melléktermékek (állati hulla) ártalmatlanításának támogatá-

sát;
b) birtokfejlesztési hitel kamattámogatását;
c) birtokösszevonási célú termôföldvásárlás támogatását.

3) notifikációt követôen
a) a halászati támogatásokat (nem mezôgazdasági bejelentés);
b) a vadgazdálkodás támogatását; 
c) a jóléti és parkerdô fenntartási támogatásokat; 
d) az erdei vasutak mûködtetésének támogatását;
e) városi erdôk közjóléti célú fenntartásának támogatását (SZJA 1%);
f) az állatjóléti támogatásokat (sertés, baromfi); 
g) a mezôgazdasági beruházási hitelekhez kapcsolódó kamattámogatást;
h) a közösségi agrármarketing reklámozással kapcsolatos támogatásait;
i) jégesô-elhárítás támogatását; 

4)4 általános de minimális szabályozás alapján
a) a magán-erdôgazdálkodóknál folyamatban lévô erdôfelújítások támogatását;
b) a magán-erdôgazdálkodók integrációjának támogatását.

Benedek F.:
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AZ EURÓPAI MEZÔGAZDASÁGI GARANCIA ALAPBÓL FIZETENDÔA E M G A
2007. ÉVI KÖZVETLEN TERMELÔI TÁMOGATÁSOKHOZ (SAPS)

NYÚJTANDÓ NEMZETI KIEGÉSZÍTÉS (TOP UP)

r A Csatlakozási Szerzôdés alapján a közvetlen termelôi támogatások tekintetében a magyarA Csatlakozási Szerzôdés alapján a közvetlen termelôi támogatások tekintetében a magyar
k termelôk fokozatosan közelíthetik meg az EU támogatási szintjét. 2006-ban az EU 15-öktermelôk fokozatosan közelíthetik meg az EU támogatási szintjét. 2006-ban az EU 15-ök

 35%-át kaphatták meg, ami 2007-re 40%-ra növekszik, amely hazai forrásból kiegészíthetô, 
amíg a fokozatos emelkedés után, 2013-ra el nem érik az uniós szint 100%-át. 2007-benn
tehát a magyar termelôk támogatottsági szintje az uniós támogatáshoz képest legfeljebbtehát a magyar termelôk támogatottsági szintje az uniós támogatáshoz képest legfeljebb
70%-os lehet. 7

 2007-tôl kezdôdôen lejárt az az átmeneti idôszak, melyet a régi tagállamok kaptak az egységes 
t támogatási rendszer fokozatos bevezetésére. Ennek következtében több közvetlen támogatásttámogatási rendszer fokozatos bevezetésére. Ennek következtében több közvetlen támogatást

teljesen elválasztottak a termeléstôl, illetve a vonatkozó szabályok szerint, egyes támogatá-t
sok csak részlegesen termeléshez kötött formában maradnak továbbra is fenntarthatóak. AA
SAPS-ot alkalmazó tagállamoknak is két fô csoportba kell támogatásai kat sorolniuk attóll

 függôen, hogy a közvetlen támogatást a termeléstôl teljesen elválasztja, vagy a termeléshezfüggôen, hogy a közvetlen támogatást a termeléstôl teljesen elválasztja, vagy a termeléshez 
kötötten tartja. Ennek az a lényege, hogy bizonyos támogatási jogcímek csak a termeléstôlkötötten tartja. Ennek az a lényege, hogy bizonyos támogatási jogcímek csak a termeléstôl

 teljesen elválasztott módon nyújthatók, míg néhány támogatás típusnál az adható támogatásteljesen elválasztott módon nyújthatók, míg néhány támogatás típusnál az adható támogatás 
 rendeletben rögzített százalékos arányáig a termeléshez köthetô. Magyarország a termeléstôlrendeletben rögzített százalékos arányáig a termeléshez köthetô. Magyarország a termeléstôl 

elválasztott támogatásokat történelmi referencia alapján kívánja az érintett termelôi kör ré-e
szére nyújtani. Ez esetben a bázisidôszak a 2006. év. A termeléstôl elválasztott, történelmii
alapon kifizetett jogcímeknél a gazdálkodót 2007-tôl nem terheli termelési kötelezettség,

 szabadon dönthet arról, hogy mit termeszt, tenyészt, ha folytatja tevékenységét. Ez azt jelenti, 
hogy Magyarország is kénytelen volt átdolgozni top up rendszerét, mivel az eddig teljeshogy Magyarország is kénytelen volt átdolgozni top up rendszerét, mivel az eddig teljes
mértékben a termeléshez kötötten adott nemzeti kiegészítô támogatások 2007-tôl csakis amértékben a termeléshez kötötten adott nemzeti kiegészítô támogatások 2007-tôl csakis a
KAP reform által meghatározott mértékben köthetôek a termeléshez. 

A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOKBAN VÁRHATÓ,
LEHETSÉGES TOP UP TÁMOGATÁSOK 2007-BEN

 A top up számítási módszertana nem változott az elôzô években alkalmazott és a bizottságA top up számítási módszertana nem változott az elôzô években alkalmazott és a bizottság 
 által évente jóváhagyott metódushoz képest. A Ft-ban nyújtható támogatások összegét az 

alkalmazandó árfolyam dönti el, ezt a mértéket a 2007. évi top up rendelet ismerteti. AA
jjelenlegi tendenciákat figyelembe véve az alkalmazható árfolyam 250–255 Ft/j € körüll
alakul.
A GOFR top up elméletileg legfeljebb 25%-ban köthetô a termeléshez. Úgy véljük, hogyA GOFR top up elméletileg legfeljebb 25%-ban köthetô a termeléshez. Úgy véljük, hogy

k Magyarország, a magyar gabonatermesztésben, illetve egyéb szántóföldi GOFR kultúrákMagyarország, a magyar gabonatermesztésben, illetve egyéb szántóföldi GOFR kultúrák
 termesztésében érdekelt termelôk érdekeit akkor tudja igazán képviselni, ha a termeléstôltermesztésében érdekelt termelôk érdekeit akkor tudja igazán képviselni, ha a termeléstôl 

teljesen elválasztott történelmi bt ázison alapuló GOFR top up opcióval él. Magyarország
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rögzíti, hogy a történelmi bázist képezô referencia a termelô 2006. évi jogosult hektárszámarögzíti, hogy a történelmi bázist képezô referencia a termelô 2006. évi jogosult hektárszáma 
tlesz. Mivel bizonyos korrekciók végrehajtása szükséges, ezért technikai nehézségek miattlesz. Mivel bizonyos korrekciók végrehajtása szükséges, ezért technikai nehézségek miatt 

2007-ben még termeléshez kötött top up-ot nyújtunk. A történelmi bázis alapú, termeléstôll
elválasztott top up-ot 2008-tól vezetjük be. Így a fajlagos támogatás várhatóan a 2006.elválasztott top up-ot 2008-tól vezetjük be. Így a fajlagos támogatás várhatóan a 2006. 
évi szint körül alakul.é
Magyarország a dohánytámogatást 2007-ben részben termeléshez kötötten kívánja aMagyarország a dohánytámogatást 2007-ben részben termeléshez kötötten kívánja a 
termelôknek kifizetni. A közösségi jogszabályban rögzített termeléshez kötési opció 60%-os,termelôknek kifizetni. A közösségi jogszabályban rögzített termeléshez kötési opció 60%-os,

k amely a közvetlen támogatások 100%-ára vonatkozik. Ebben az esetben két részbôl tevôdikk 
össze a top up támogatás. A termeléshez kötött részbôl, melyet a gazdálkodó mindig az ak-
tuális igénylési évben jogosult dohányterület után fog kapni. A termeléstôl elválasztott toptuális igénylési évben jogosult dohányterület után fog kapni. A termeléstôl elválasztott top 

tup részt viszont a 2006. évi jogosult területére vetítve kapja meg, mivel az elválasztott résztup részt viszont a 2006. évi jogosult területére vetítve kapja meg, mivel az elválasztott részt 
történelmi bázis alapon egy referenciaidôhöz kötjük. Az ilyen összetételû támogatásokra aztörténelmi bázis alapon egy referenciaidôhöz kötjük. Az ilyen összetételû támogatásokra az 

telôzôekben leírt elv érvényesül. A két támogatható dohányfajtára (Virginia, Burley) ugyanaztelôzôekben leírt elv érvényesül. A két támogatható dohányfajtára (Virginia, Burley) ugyanazt 
a területi megoszlást alkalmaztuk, mint 2006-ban. A termeléshez kötött támogatás igénybe-
vételének feltételei megegyeznek a 2006. évben a bizottság által jóváhagyott kondíciókkal.vételének feltételei megegyeznek a 2006. évben a bizottság által jóváhagyott kondíciókkal. 
A termeléstôl függetlenített rész történelmi bázis alapján kerül kifizetésre.A
A boríték új elemet is tartalmaz, így a rizstermesztôk fajlagos támogatása nô. A számításiA boríték új elemet is tartalmaz, így a rizstermesztôk fajlagos támogatása nô. A számítási 
módszert informálisan jóváhagyta a bizottság. A termeléshez kötött támogatás igénybevéte-m
lének feltételei megegyeznek a 2006. évben a bizottság által jóváhagyott kondíciókkal. A ter-l
meléshez nem kapcsolt támogatási rész esetében Magyarország történelmi bázist képez.m
Az 1782/2003/EK rendelet legutóbbi módosítása révén a rövid vágásfordulójú energia-A
ültetvények is SAPS-jogosultakká váltak, és 2007-tôl a SAPS-ot alkalmazó új tagállamok isültetvények is SAPS-jogosultakká váltak, és 2007-tôl a SAPS-ot alkalmazó új tagállamok is
100%-os szinten (45 €/ha), EU-forrásból nyújthatnak energianövény támogatás kiegészítést aa
megfelelô feltételekkel, energetikai célból termesztett kultúrákra. Az energia növény kiegészítômegfelelô feltételekkel, energetikai célból termesztett kultúrákra. Az energia növény kiegészítô 
támogatás termeléshez kötött támogatás, a GOFR típusú energianövényt ter mesztôk része-t
sedhetnek tehát SAPS + energianövény kiegészítô + GOFR top up támogatásban.

A NEMZETI AGRÁRKÁR-ENYHÍTÉSI RENDSZER

KERETÉBEN NYÚJTOTT TÁMOGATÁS

A 2006. október 30-án elfogadott, a nemzeti agrárkár-enyhítési rendszerrôl szóló 2006. éviA 2006. október 30-án elfogadott, a nemzeti agrárkár-enyhítési rendszerrôl szóló 2006. évi
LXXXVIII. törvény alapján kiadott 88/2006. (XII. 28.) FVM rendelet szabályozza az újLXXXVIII. törvény alapján kiadott 88/2006. (XII. 28.) FVM rendelet szabályozza az új 
agrárkár-enyhítési rendszer mûködésének és a hozzá való csatlakozás részletes szabályait. AA
támogatás kedvezményezettjei a növénytermesztéssel foglalkozó mezôgazdasági termelôk.támogatás kedvezményezettjei a növénytermesztéssel foglalkozó mezôgazdasági termelôk. 
A rendszer alapelve az önkéntesség és a kölcsönös tehervállalás. A termelôk 2006. decem-A
ber 28-tól a rendelkezésre álló harminc napon belül, a Mezôgazdasági és Vidékfejlesztésiber 28-tól a rendelkezésre álló harminc napon belül, a Mezôgazdasági és Vidékfejlesztési 

kHivatal megyei kirendeltségével megkötött kárenyhítési szerzôdéssel csatlakozhattakHivatal megyei kirendeltségével megkötött kárenyhítési szerzôdéssel csatlakozhattak 
a kockázatközösséghez. A részvétel feltétele a használatban lévô földterület nagysága, 
illetve mûvelési ága szerinti (szántóföldi mûvelés esetén 100i 0 Ft/ha, szôlô- és gyümölcs-
ültetvény esetén 3000 Ft/ha) hozzájárulás befizetése, amelyet a tárgyév szeptember 30-igültetvény esetén 3000 Ft/ha) hozzájárulás befizetése, amelyet a tárgyév szeptember 30-ig 

jkell teljesíteni.kell teljesíteni. Ezeket a befizetéseket az állam a költségvetésbôl ugyanolyan összeggel Ezeket a befizetéseket az állam a költségvetésbôl ugyanolyan összeggelEzeket a befizetéseket az állam a költségvetésbôl ugyanolyan összeggel 
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fogja kiegészíteni az FVM tervezett 500 millió Ft támogatási keretébôl. Az így képzôdött fogja kiegészíteni az FVM tervezett 500 millió Ft támogatási keretébôl. Az így képzôdöttfogja kiegészíteni az FVM tervezett 500 millió Ft támogatási keretébôl. Az így képzôdött
t forrást lehet a kárenyhítés céljára felhasználni. A kárenyhítô juttatás a kárt szenvedettforrást lehet a kárenyhítés céljára felhasználni. A kárenyhítô juttatás a kárt szenvedett
k termelô gazdaságában keletkezett hozamkiesés mértékével arányos, de e juttatásban csaktermelô gazdaságában keletkezett hozamkiesés mértékével arányos, de e juttatásban csak
t az a gazdálkodó részesül, akinek az elemi károk okozta hozamkiesése a gazdasága egészétt
k tekintve meghaladja a harminc százalékot. Tekintettel arra, hogy a kárenyhítési igényektekintve meghaladja a harminc százalékot. Tekintettel arra, hogy a kárenyhítési igények

összegyûjtése, feldolgozása, valamint a juttatások kiutalásának engedélyeztetése jelentôs
k munkaráfordítást igényel, a kárenyhítô juttatások kifizetésére csak a kár keletkezésénekmunkaráfordítást igényel, a kárenyhítô juttatások kifizetésére csak a kár keletkezésének

évét követô év elején kerülhet sor.é

UNIÓS TÁMOGATÁSOK

A 2007–2013. közötti idôszakban az agrár- és vidékfejlesztési támogatásokat az Euró-A
pai Mezôgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) forrásaira alapuló Új Magyarországpai Mezôgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) forrásaira alapuló Új Magyarország

t Vidékfejlesztési Program (ÚMVP) biztosítja. A program, valamint az egyes jogcímeketVidékfejlesztési Program (ÚMVP) biztosítja. A program, valamint az egyes jogcímeket
 kihirdetô FVM rendeletek véglegesítése jelenleg is folyik, és annak Brüsszel által történôkihirdetô FVM rendeletek véglegesítése jelenleg is folyik, és annak Brüsszel által történô 

elfogadásával nyílik meg a lehetôség az EMVA forrásainak lehívására. e
A növénytermesztési ágazathoz közvetlenül kapcsolódó jogcímek:A

1) A növénytermesztés és kertészet korszerûsítése
a) a tárolás, szárítás, vetômag-feldolgozás létesítményei és technológiai berendezései;

k b) a szabályozott légterû tároló, termékmanipuláló, osztályozó, csomagoló létesítményekk
és technológiai berendezések; 

c) a kertészeti termelés létesítményei és technológiai berendezései;
 d) a telepen belüli infrastrukturális, szociális létesítmények, berendezések, különösenn 

az üzem mûködtetését kiszolgáló infrastrukturális létesítmények, szociális épület;
e) a gazdálkodási tevékenység informatikai hátterének fejlesztése, (a gazdálkodás bár-

k mely területét kiszolgáló szoftver fejlesztése és beszerzése, kivéve a számítógépekk
önálló mûködését lehetôvé tévô alapszoftvereket).

2) Gépek, technológiai berendezések beszerzése
a) a jogcím kiemelt célkitûzése a mezôgazdasági üzemek korszerûsítése a mezô-

gazdasági gépállomány korösszetételének javítása, környezetbarát gépek és techno-
lógiai berendezések beszerzése révén,

 b) a támogatható mezôgazdasági erô- és munkagépeket, technológiai berendezéseket aa 
k Mezôgazdasági Gépek Katalógusában jelentetjük meg. A katalógus az egyes gépekk

mûszaki paraméterein túl tartalmazni fogja a gép környezetvédelmi minôsítését,
árát és a forgalmazó adatait. A katalógus szerkesztôi gondoltak arra az esetre is,
amikor egy új fejlesztésû gép kerül forgalomba és azt természetes módon a kataló-
gus még nem tartalmazza. Ebben az esetben a katalógus összeállítója, a Gödöllôô
Mezôgazdasági Gépesítési Intézet egyedi kérelmek alapján dönt a gép katalógusbaa
kerülésérôl és támogathatóságáról.

gy ,Köszönöm figyelmüket, további hasznos tanácskozást kívánok!gy ,
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