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2008. évi . . .törvény

Az egységes mezőgazdasági támogatási rendszer bevezetésér ől és működtetésérő l

Az Országgyűlés annak érdekében, hogy elősegítse a közvetlen támogatási rendsze r
részét képező egyszerűsített terület alapú támogatási rendszerb ől az Európai Unióban
általánosan alkalmazott egységes – a mezőgazdasági termelőre, illetve a mezőgazdasági
üzemre épülő – támogatási rendszerhez való átmenetet, valamint a mez őgazdaság
támogatási rendszerében a gazdálkodási feltételek kiszámíthatóságát, továbbá – a közösség i
jogi aktusokban meghatározott keretek között - hozzájáruljon a nemzeti agrárpolitikai célo k
megvalósításához szükséges feltételek biztosításához, az alábbi törvényt alkotja :

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. §

(1) Ez a törvény a támogatási jogosultság mint mez őgazdasági vagyoni értékű jog
a) kiosztásával ,
b) nemzeti tartalékának képzésével, felhasználásával, valamin t
c) forgalmazásával

kapcsolatos szabályokat állapít meg .

(2) A törvény hatálya alá tartozó kérelmeket a mezőgazdasági és vidékfejlesztési
támogatási szerv a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati
támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseir ől szóló 2007 .
évi XVII . törvényben (a továbbiakban : Elj . tv.) foglaltak szerinti eljárásban bírálja el .

(3) A törvény rendelkezéseit az Európai Unió Közös Agrárpolitikájáról ( a
továbbiakban : KAP) rendelkez ő , közvetlenül alkalmazandó közösségi jogi aktussal együt t
kell alkalmazni és értelmezni .

(4) Az egységes támogatási rendszer alkalmazásában Magyarországot egy régióna k
kell tekinteni .

(5) Közösségi jogi aktusban Magyarország részére megállapított támogatási fels ő
határt – a közösségi jogi aktusban foglaltakkal összhangban – az agrárpolitikáért felel ő s
miniszter az alábbi célok megvalósítására szolgáló pénzügyi keretekre osztja fel :

a) a támogatási jogosultságok regionális felosztására elkülönített összeg pénzügy i
kerete

b) az elkülönített nemzeti tartalék pénzügyi kerete ,
c) a nemzeti tartalék pénzügyi kerete ,
d) a termeléshez kötött támogatások pénzügyi kerete ,
e) a közösségi jogi aktusban meghatározott – az a-d) pontokban nem szerepl ő –

célokra elkülönített pénzügyi keret .



(6) Az (5) bekezdésben foglaltak szerint megállapított pénzügyi keretek a közösség i
jogi aktusokban foglaltakkal összhangban lév ő pénzügyi tervezési célokat szolgálnak .

(7) Az egységes terület alapú, valamint az ahhoz kapcsolódó kiegészít ő támogatási
rendszer 2008. december 31-el megszűnik .

(8) A termőföld használatához kapcsolódó támogatás igénybevétele iránti kérele m
csak elektronikusan nyújtható be .

2. §

A törvény, valamint a törvény végrehajtására kiadott jogszabályok alkalmazásában :

a) támogatási jogosultság kiosztása : közösségi jogi aktusban, valamin t
jogszabályban foglalt feltételek szerint meghatározott mennyiség ű és egységértékű
támogatási jogosultság tulajdonosának megállapítása ;

b) mezőgazdasági termelő: az a természetes személy, jogi személy, jogi személyisé g
nélküli szervezet

1. aki (amely) a mezőgazdasági tevékenységet, az ahhoz kapcsolódó jog
gyakorlását, illetve kötelezettség teljesítését saját nevében é s
kockázatára végzi, és

2. akit (amelyet) legkésőbb az egységes támogatási rendszerhez benyújtot t
támogatási kérelmével egyidejűleg az Elj . tv. szerint nyilvántartásb a
vesznek;

c) fiatal mezőgazdasági termelő: a nagykorú, de a negyvenedik életévét még be ne m
töltött természetes személy mezőgazdasági termelő ;

d) mezőgazdasági üzem: a mezőgazdasági termelő által mezőgazdasági tevékenység
folytatása érdekében egy, vagy több termelőegységben működtetett, illetve hasznosított

da) az egységes támogatási rendszer végrehajtása érdekében az integrál t
igazgatási és ellenőrzési rendszerben ugyanazon regisztrációs számhoz
kapcsolva nyilvántartott :

1. a mezőgazdasági termelő használatában lev ő mezőgazdasági
földterület,

2. az állatok Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszerbe n
(ENAR) is nyilvántartott állatállomány a hozzá tartozó, külön jogszabály
szerint is nyilvántartásba vett tartási hellyel együtt, valamin t

3. mezőgazdasági vagyoni értékű jog, valamint
db) az egységes támogatási rendszer végrehajtásához nem kapcsolódó, és a

da) pontba nem tartozó más eszközök ;
e) mezőgazdasági üzem vezetője: a természetes személy mez őgazdasági termelő , jogi

személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkez ő szervezet esetében a szervezet
képviseletére jogosult természetes személy ;

f) mezőgazdasági üzem öröklése: a mezőgazdasági üzemhez tartozó, a támogatás i
jogosultságot is magában foglaló vagyon öröklése, illetve az örökhagyó természete s
személy mezőgazdasági termelő számára mezőgazdasági üzemhez tartozó vagyo n
használatát, hasznosítását biztosító jogosultságban a mezőgazdasági termel ő halála miatt a
használó személyében bekövetkezett változás ;
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g) mezőgazdasági üzem átruházása: a mezőgazdasági üzemhez tartozó, a támogatási
jogosultságot is magában foglaló vagyon átruházása illetve üzemhez tartozó vagyon
használójának személyében bekövetkezett változás ;

h) mezőgazdasági vagyoni értékűjog: az Elj . tv. 9. § n) pontja szerinti jog ;
i) jogosult terület : a közösségi jogi aktusban foglaltak alapján az egyszerűsítet t

terület alapú támogatás igénybe vételére jogosító, jogszabályban meghatározott terület ;
j) támogatási jogosultságok első alkalommal történ ő kiosztása : a támogatási

jogosultságoknak az egységes támogatási rendszerhez a törvény hatályba lépését követ ő
első alkalommal, támogatási kérelem alapján történő kiosztása;

k) visszatartás: a támogatási jogosultság egységértékének e törvénybe n
meghatározott mértékű csökkentése ;

1) ideiglenes átengedés : a támogatási jogosultság, illetve a termőföld ideiglene s
használatára, hasznainak szedésére jogosító megállapodás .

3. §

(1) A támogatási jogosultság dolognak min ő sülő mezőgazdasági vagyoni értékű jog.

(2) A támogatási jogosultság ideiglenes átengedéséhez, tulajdonjogának
átruházásához annak átadása nem szükséges .

(3) A támogatási jogosultság a kiosztását elrendel ő határozat jogerőre emelkedésének
napján kerül a jogosult tulajdonába .

(4) A támogatási jogosultság a közösségi jogi aktusban, valamint az e törvénybe n
meghatározottak szerint korlátozottan forgalomképes .

(5) Amennyiben a jogosult a támogatható területnek min ősülő termőföldet és a
termőföld hektárszámával megegyező számú támogatási jogosultságot ugyanazon személ y
számára kívánja átruházni vagy ideiglenesen átengedni, a term őföld tekintetében
elővásárlásra vagy előhaszonbérletre jogosult e jogával csak úgy élhet, ha mind a term őföldre,
mind pedig a támogatási jogosultságra vonatkozó ajánlatot elfogadja.

(6) Amennyiben a támogatási jogosultság átruházására, ideiglenes átengedésére a
termőfölddel együtt kerül sor, az erről szóló közokiratnak, vagy teljes bizonyító erej ű
magánokiratnak tartalmaznia kell a földterület Mez őgazdasági Parcella Azonosító
Rendszerben (a továbbiakban : MePAR) szerinti, és jogszabályban meghatározot t
azonosítási adatait .

(7) A (6) bekezdésben foglaltak szerinti adatok hiányában a megállapodás
jóváhagyása iránti kérelmet a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv érdemi
vizsgálat nélkül elutasítja .

(8) A mezőgazdasági haszonbérlet megsz űnése, vagy megszüntetése egyben az ahhoz
kapcsolódó támogatási jogosultság haszonbérletére kötött megállapodás megszűnésének ,
illetve megszüntetésének is min ősül .
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4. §

(1) A ki nem osztott, továbbá a nemzeti tartalékban lev ő , illetve oda kerül t
támogatási jogosultság a Magyar Állam tulajdonában van. Ebben az esetben a tulajdonos i
jogokat a törvényben foglaltak figyelembe vételével a Magyar Állam nevében a
mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv gyakorolja.

(2) Az állami vagyonról szóló 2007 . évi CVI. törvény rendelkezéseit is alkalmazn i
kell arra az esetre, ha a Magyar Állam átruházás, ideiglenes átengedés vagy öröklé s
jogcímen szerez támogatási jogosultságot .

5. §

(1) A támogatási jogosultság a közösségi jogi aktusban, valamint a jogszabályba n
foglalt feltételek teljesítése esetén jogosít támogatás igénybevételére .

(2) A közösségi jogi aktusban foglaltaknak megfelel ően jogszabályban
meghatározottak szerint sajátos feltételek teljesítéséhez kötött támogatási jogosultság i s
kiosztható .

(3) A mezőgazdasági termel ő személyében öröklés miatt bekövetkezett változás ,
valamint jogutódlás esetében, illetve a mezőgazdasági üzem egészben, vagy részben történő
átruházása alkalmával legfeljebb annyi támogatási jogosultság kerülhet az örökös, a
jogutód, illetve a szerződő fél tulajdonába, amennyi az érintett mez őgazdasági termelőt az
átruházásra kerülő rész vonatkozásában eredetileg is megillette, illetve amennyi a
mezőgazdasági üzemhez eredetileg is tartozott .

(4) Öröklés, vagy jogutódlás esetén a támogatási jogosultság alapján járó támogatás t
a támogatási jogosultságot megszerző mezőgazdasági termelő örökös, vagy jogutó d
mezőgazdasági termelő veheti igénybe .

6. §

(1) A támogatási jogosultság kiosztása alkalmával támogatási jogosultságot szerezhet
az a mezőgazdasági termelő , aki (amely) :

a) 2008-ban egységes területalapú, illetőleg az ahhoz kapcsolódó kiegészítő nemzeti
támogatást vett igénybe, vagy

b) az egységes területalapú, illetőleg az ahhoz kapcsolódó kiegészítő nemzeti
támogatási kérelem 2008 . évi benyújtása és az egységes támogatási kérelem 2009 . évi
benyújtására nyitva álló időszak között a mezőgazdasági termelő halála, illetve jogutódlása
esetében az örökös, illetve a jogutód, feltéve, ha 2009-ben egységes támogatási kérelme t
nyújt be, vagy

c) az a) és b) pont szerinti feltételek hiányában jogszabályban meghatározot t
mezőgazdasági szakismerettel rendelkezik, illetve ilyen szakismerettel rendelkez ő személyt
alkalmaz, valamint a mez őgazdasági tevékenység folytatásához szükséges eszközökkel
rendelkezik, és e körülményeket igazolja vag y

d) a mezőgazdasági termelő örököse, vagy jogutódja, feltéve, ha a c) pontban
foglaltak szerinti szakismerettel rendelkezik, illetve annak hiányában három éven belül a c)



pontban foglaltak szerinti szakismeretet megszerzi, vagy ilyen szakismerettel rendelkez ő
személyt alkalmaz, és ezt igazolja .

(2) Csak olyan mez őgazdasági termelő részére osztható ki támogatási jogosultság ,
illetve fizethető támogatás, akinél a mez őgazdasági üzemhez tartozó jogosult terület
megállapításánál figyelembe veendő mezőgazdasági terület legalább egy hektár . Közösségi
jogi aktusban foglaltakkal összhangban jogszabály határozza meg a mez őgazdasági
üzemhez tartozó, és egy hektárt el nem érő legkisebb támogatható területet, amennyiben az
üzemhez ültetvény is tartozik .

(3) A (2) bekezdésben foglalt korlátozást nem kell alkalmazni a közösségi jog i
aktusban, valamint az ezek végrehajtására kiadott jogszabályban meghatározott esetekben ,
amikor a jogosult területtel nem rendelkez ő mezőgazdasági termelő részére osztanak ki
támogatási jogosultságot .

(4) A támogatási jogosultság téves kiosztása esetén alkalmazandó
jogkövetkezményeket a közösségi jogi aktus állapítja meg .

7 . §

(1) A támogatási jogosultság els ő alkalommal történő kiosztásakor a támogatás i
jogosultság egységértékét euróban kell megállapítani . A támogatási jogosultsá g
egységértékét megállapító határozat indokolásában tájékoztató adatként euróban fel kel l
tüntetni a támogatási jogosultság alapján 2009-2012-közötti időszakban az Európai
Mezőgazdasági Garancia Alapból (a továbbiakban : EMGA) folyósítandó támogatás i
összeget.

(2) Amennyiben a támogatási jogosultság kiosztására a nemzeti tartalékból kerül sor ,
a támogatási jogosultság egységértékét a nemzeti tartalék pénzügyi kerete alapján
támogatási jogosultságonként – közösségi jogi aktus, illetve jogszabály eltérő rendelkezése
hiányában – egységesen és Euróban kell megállapítani .

(3) Az azonos igénybevételi feltételek teljesítéséhez kötött támogatási jogosultsá g
egységértéke a közösségi jogi aktusban, valamint jogszabályban meghatározottak szerin t
módosítható .

(4) A támogatási jogosultság 2009-2012 . között a támogatás igénybevétel i
feltételeinek teljesítése esetén – a közösségi jogi aktusban, illetve jogszabályba n
meghatározottak szerint – évente jogszabályban meghatározott mérték ű ,

a) részben az EMGA-ból ,
b) részben pedig a központi költségvetésből folyósítandó kiegészítő támogatás

nemzeti valutában történő kifizetésére jogosít .

(5) A támogatási jogosultság 2013-ban a támogatás igénybevételi feltételeine k
teljesítése esetén – a közösségi jogi aktusban, illetve jogszabályban meghatározottak szerin t
– egységértékének megfelel ő , az EMGA-ból folyósítandó támogatási összeg nemzet i
valutában történő kifizetésére jogosít .
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(6) Közösségi jogi aktusban meghatározott esetben jogkövetkezményként a
támogatási jogosultságra eső kifizetés a jogszabályban meghatározottak szerin t
csökkenthető , illetve a kifizetés megtagadható .

(7) Közösségi jogi aktus, illetve jogszabály határozza meg azt a legkisebb támogatás i
összeget, amely az egységes támogatási rendszerhez benyújtott támogatási kérelem alapjá n
a mezőgazdasági termelő részére kifizethető .

8. §

(1) A KAP keretébe tartozó közvetlen támogatási rendszer közösségi jogi aktusba n
meghatározott céljaival ellentétes el őnyök megszerzésének elkerülése érdekében a
mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv ellen őrizheti a támogatási jogosultság
megszerzéséhez, illetve a támogatási jogosultság alapján történő kifízetéshez szükséges
körülmények mesterséges megteremtését .

(2) A támogatási jogosultság alapján történő kifizetéshez szükséges körülmények
mesterséges megteremtésének min ősül különösen, ha az érintett személy nem saját nevében
vagy kockázatára végez mezőgazdasági tevékenységet .

(3) Közösségi jogi aktus, illetve jogszabály a mez őgazdasági és vidékfejlesztés i
támogatási szerv által kötelezően vizsgálandó körülményeket állapíthat meg .

(4) A támogatási jogosultság alapján történő kifizetéshez szükséges körülmények
mesterséges megteremtése alapjául szolgáló körülmények megsz űnése, vagy megszűntetése
esetén az egységes támogatási rendszerhez új kérelem nyújtható be, feltéve, ha a kérele m
benyújtására egyébként lehet őség van .

9. §

A támogatási jogosultság kiosztására a mezőgazdasági és vidékfejlesztési szerv
határozatával térítésmentesen kerül sor .

10. §

A jogosult hektárszám megállapításával összefügg ő eljárásban a MePAR-ban
szereplő , és jogszabályban meghatározott azonosítási adatokat kell alkalmazni .

A TÁMOGATÁSI JOGOSULTSÁGOK NEMZETI TARTALÉKA, ÉS AZ
ELKÜLÖNÍTETT NEMZETI TARTALÉ K

11. §

(1) A támogatási jogosultságok nemzeti tartalékának rendeltetése, hogy a nemzet i
agrárpolitikai célok megvalósítása érdekében a közösségi jogi aktusban foglaltakka l
összhangban a jogszabályban meghatározottak szerint támogatási jogosultsághoz juttassa
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azokat a mezőgazdasági termelőket, akik megfelelnek a támogatási jogosultság kiosztás a
alkalmával a 6 . §-ban meghatározott feltételeknek, továbbá :

a) a közösségi jogi aktusban, illetve jogszabályban meghatározottak szerin t
különleges helyzetbe kerültek, vag y

b) gazdaságszerkezet-átalakítási, illet őleg fejlesztési programban vesznek részt, vagy
c) mezőgazdasági tevékenységüket megkezd ő mezőgazdasági termelőnek

minősülnek, vag y
d) megfelelnek a közösségi jogi aktusban meghatározott külön feltételeknek.

(2) Az elkülönített nemzeti tartalék rendeltetése, hogy támogatási jogosultságho z
juttassa azokat a mezőgazdasági termelőket, akik (amelyek) az egységes támogatási
rendszerre való átállás eredményeképpen kerültek különleges helyzetbe és megfelelnek a
támogatási jogosultságok els ő alkalommal történő kiosztására a közösségi jogi aktusban,
valamint jogszabályban meghatározott feltételeknek.

(3) Az elkülönített nemzeti tartalék fel nem használt része visszakerül a nemzeti
tartalékba .

(4) A közösségi jogi aktusban foglaltakkal összhangban a term őföld tulajdonosát ,
amennyiben a tulajdonában lévő termőföldön kíván mezőgazdasági termelőként
mezőgazdasági tevékenységet folytatni, előnyben kell részesíteni amennyiben a nemzet i
tartalékból támogatási jogosultságot igényel .

(5) A mezőgazdasági termelő kérelmére, a közösségi jogi aktusban, illetv e
jogszabályban foglaltakkal összhangban a támogatási jogosultság egységértéke a nemzeti
tartalékból növelhet ő .

12. §

(1) Amennyiben a támogatási jogosultság kiosztására a nemzeti tartalékból került sor ,
annak forgalmazására a közösségi jogi aktusban meghatározott sajátos szabályokna k
megfelelően kerülhet sor .

(2) Amennyiben a nemzeti tartalék nem elégséges a beérkezett igények kielégítésére ,
a kiosztásra kerülő támogatási jogosultságok egységértékét a közösségi jogi aktusban
foglaltakkal összhangban arányosan csökkentve kell megállapítani .

(3) A támogatási jogosultság kiosztásáról rendelkez ő határozat indokolásában
tájékoztató adatként meg kell jelölni a forgalmazást korlátozó körülményeket .

13. §

(1) A támogatási jogosultság az átruházásra előírt alakszerűségi követelményeknek
megfelelő , visszavonhatatlan jognyilatkozattal, ingyenesen ajánlható fel a nemzeti tartalé k
javára. Az ilyen felajánlást a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv kötele s
elfogadni .

(2) A támogatási jogosultság nemzeti tartalékba kerüléséért ellenérték nem fizethet ő .



(3) Közösségi jogi aktus eltér ő rendelkezése hiányában a két egymást követ ő évben
fel nem használt támogatási jogosultság a közösségi jogi aktusban megállapított határidő
utolsó napját követő napon a törvény erejénél fogva térítésmentesen kerül vissza a nemzeti
tartalékba. A nemzeti tartalékba visszakerült támogatási jogosultságról a mez őgazdasági és
vidékfejlesztési támogatási szerv az érintett személyt határozatban értesíti .

(4) A (3) bekezdés hatálya alá tartozó támogatási jogosultság átruházására, illetv e
ideiglenes átengedésére kötött megállapodás semmis . A fel nem használt támogatás i
jogosultság átruházására, illetve ideiglenes átengedésére vonatkozó szerz ődés, vagy
szerződési kikötés semmisségének megállapítása iránt az ügyész pert indíthat .

(5) Amennyiben a mezőgazdasági termelő használatában álló jogosult területe t
kisajátítják, a mezőgazdasági termelő a kisajátított jogosult területre vonatkozó támogatás i
jogosultságot az (1) bekezdésben foglaltak szerint a nemzeti tartalék javára felajánlhatja .
Ebben az esetben a mezőgazdasági termelő a külön törvényben foglaltak szerin t
kártalanításra jogosult .

(6) A nemzeti tartalékba kerül ő támogatási jogosultságra alapított jogok a nemzet i
tartalékba kerülés napjával a törvény erejénél fogva megszűnnek .

(7) A nemzeti tartalékba vissza került támogatási jogosultságokról azok egyedi
azonosítására alkalmas módon a mez őgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szer v
internetes honlapján évente december 1-ig tájékoztatót tesz közzé .

14. §

A nemzeti tartalék felhasználásáról a Kormány az agrárpolitikáért felel ős miniszter
útján az agrárgazdaság helyzetér ől szóló jelentésben évente beszámol az Országgy ű lésnek .
A jelentés nemzeti tartalék felhasználásáról szóló részét a mez őgazdasági és vidékfejlesztés i
támogatási szerv honlapján is közzé kell tenni .

A TÁMOGATÁSI JOGOSULTSÁGOK ELSŐ ALKALOMMAL TÖRTÉNŐ
KIOSZTÁSA

15. §

(1) A támogatási jogosultságok els ő alkalommal történő kiosztásakor a támogatás i
jogosultságok darabszámát – közösségi jogi aktus illetve jogszabály eltér ő rendelkezése
hiányában – a jogosult terület alapján kell megállapítani .

(2) A támogatási jogosultságok első alkalommal történő kiosztásakor a támogatás i
jogosultságok egységértékét :

a) a támogatási jogosultságok regionális felosztására elkülönített pénzügyi keret - a z
összes mezőgazdasági termel ő összes jogosult területe figyelembe vételével – egysége s
felosztásával megállapított mérték, valamint



b) az elkülönített nemzeti tartalék pénzügyi keretének a mezőgazdasági termelő által
a bázis időszakban közösségi jogi aktusban, illetve jogszabályban meghatározottak szerin t
termékpályához kapcsolódóan megállapított támogatási összegnek támogatási jogcímenkén t
külön-külön, jogszabályban meghatározottak szerinti mértékben figyelembe vett támogatás i
adatok alapján egyedileg megállapított mérték
szerint összevontan kell megállapítani .

(3) A (2) bekezdés b) pontja alkalmazásában bázis id őszaknak
a) a b)-d) pontokban foglalt eset kivételével 2006. naptári évet ,
b) tej kvótához kötött támogatás esetében 2007 . március 31-et ,
c) az elkülönített cukor, illetve zöldség-gyümölcs támogatás esetében 2008 . naptári

évet,
d) a bor termékpályához kapcsolódó támogatás esetében a közösségi jogi aktusba n

meghatározott ,
e) az a)-d) pontokban nem említett termékpályák esetében a közösségi jogi aktusban

meghatározott időpontot
kell tekinteni .

(4) Amennyiben a (3) bekezdés szerinti bázis időszak és az egységes támogatás i
kérelem 2009-ben történő benyújtására, illetve módosítására nyitva álló időszak között a
mezőgazdasági termelő személyében öröklés, vagy jogutódlás következett be, támogatás i
jogosultság egységértékének megállapítása érdekében az örökhagyó, illetve a jogel őd által a
bázis idő szakban igénybe vett egységes terület alapú, illetve az ahhoz kapcsolódó kiegészít ő
nemzeti támogatást a mez őgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv nyilvántartásába n
szereplő örökös, vagy jogutód mez őgazdasági termelőnél kell figyelembe venni .

16. §

A támogatási jogosultságok els ő alkalommal történ ő kiosztása érdekében az egysége s
támogatási rendszerhez támogatási kérelem a közösségi jogi aktusban, illetve a
jogszabályban meghatározottak szerint 2009-ben, jogszabályban meghatározott id őpontig
nyújtható be a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szervhez .

A TÁMOGATÁSI JOGOSULTSÁG ÁTRUHÁZÁSA, IDEIGLENES ÁTENGEDÉS E

17. §

A támogatási jogosultság csak olyan mez őgazdasági termelőre ruházható át, illetve
olyan mezőgazdasági termelőnek engedhető át ideiglenesen, aki (amely) megfelel a
támogatási jogosultság kiosztására meghatározott feltételekne k

A TÁMOGATÁSI JOGOSULTSÁGOK NEMZETI TARTALÉKÁNAK JAVÁR A
TÖRTÉNŐ VISSZATARTÁS

18. §
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(1) A támogatási jogosultság átruházása esetén a támogatási jogosultságok nemzeti
tartalékának javára történő visszatartásáról, valamint az átvev őt megillető támogatási
jogosultságról a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv a támogatás i
jogosultság átruházásáról szóló megállapodás jóváhagyásával egyidej űleg dönt .

(2) Amennyiben a jogosult hektárszámnak megfelel ő támogatási jogosultság
átruházásakor a termőföldet egyidejűleg ugyanazon mezőgazdasági termelő részére
ruházzák át, vagy engednek át ideiglenesen, a visszatartás mértéke 0% .

(3) Amennyiben a támogatási jogosultságok átruházásakor a (2) bekezdésbe n
foglaltaknál kevesebb term őföldet ruháznak, vagy engednek ideiglenesen át egyidej űleg
ugyanazon mezőgazdasági termelő részére, a fennmaradó rész vonatkozásában a
visszatartás mértékét a (4)-(5) bekezdésben foglaltaknak megfelel ően kell megállapítani .

(4) A támogatási jogosultság föld nélküli átruházásánál alkalmazott visszatartá s
mértéke az (5) bekezdés szerinti eset kivételével :

a) amennyiben az átruházásra 2011 . december 31-ig kerül sor, a 2013-r a
megállapított egységérték 50 %-a;

b) amennyiben az átruházásra 2012 . január 1 . után kerül sor, a 2013-ra megállapított
egységérték 30 %-a .

(5) A támogatási jogosultság föld nélküli átruházásánál alkalmazott visszatartá s
mértéke 0 %, amennyiben :

a) fiatal mezőgazdasági termelőre, vagy
b) mezőgazdasági termelő részére a teljes mezőgazdasági üzemmel együtt
ruházzák át .

19. §

A visszatartásra a támogatási jogosultság 2013-ra megállapított egységértékének a
nemzeti tartalék javára történ ő csökkentésével kerül sor .

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

20. §

(1) Ez a törvény a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a kihirdetését követő második
hónap els ő napján lép hatályba .

(2) A 22-26. § és az azokhoz tartozó alcímek 2008 . december 31-én hatályukat
vesztik. E bekezdés 2009. január 1-jén hatályát veszti .

21. §

(1) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy
a) a támogatási jogosultságok sajátos vagyonértékelési szabályait,
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b) a támogatási jogosultság átruházásáról, ideiglenes átengedésér ől szóló szerződés
kötelező tartalmi elemei t

rendeletben állapítsa meg.

(2) Felhatalmazást kap az agrárpolitikáért felelős miniszter arra, hogy:

a) a támogatási jogosultságok nemzeti tartaléka javára történ ő visszatartás
részletes szabályait ,

b) a támogatási jogosultságok nemzeti tartalékából történ ő kiosztásának
részletes szabályai t

c) a támogatási jogosultság első alkalommal történ ő kiosztásának részlete s
szabályait,

d) a támogatási jogosultság egységértékének megállapításánál figyelemb e
veendő termékpályához kötött támogatási jogcímeket valamint az ahhoz kapcsolódó
arányokat,

e) a támogatási jogosultság egységértéke megállapításának, módosításána k
részletes szabályait,

f) a támogatási jogosultság egységértékére 2009-2012 között közösség i
forrásokból fizetendő támogatási összeget, valamint a nemzeti forrásból fizetend ő kiegészítő
támogatási összeget ,

g) a támogatási jogosultság megszerzéséhez szükséges körülmények
mesterséges megteremtésének eseteit,

h) a támogatási jogosultság átruházásáról, ideiglenes átengedésér ől szóló
kérelem benyújtásával összefügg ő részletes szabályokat ,

i) az egy támogatási jogosultságra es ő kifizetés növelésének, illetve
korlátozásának mértékét és feltételeit ,

j) a mezőgazdasági termelő részére az egységes mezőgazdasági támogatási
rendszerhez benyújtott támogatási kérelemre évente kifizethet ő legkisebb összeget,

k) a támogatási jogosultság kiosztásához szükséges mezőgazdaság i
szakismeretet, a mezőgazdasági tevékenység folytatásához szükséges feltételeket, valamin t
azok igazolásának részletes szabályait ,

1)

	

a támogatási jogosultság átruházására, ideiglenes átengedésére kötöt t
megállapodásban a MePAR-ban szerepl ő adatok felhasználásának részletes szabályait ,

m) a termeléshez kötött támogatás igénybe vételének részletes szabályait ,
n) a közösségi jogi aktusban meghatározott sajátos támogatási jogosultságok

kiosztásának részletes szabályait ,
o) közösségi jogi aktusban megállapított sajátos célú támogatáso k

igénybevételével összefügg ő részletes szabályokat ,
p) a történelmi bázis korrekciója érdekében meghatározza a kiegészítő

történelmi bázis jogosultságra jogosultak körét, illetve a kiegészít ő történelmi bázis
jogosultság mértékét ,

q) közösségi jogi aktus rendelkezése esetén a támogatási jogosultságoknak a
törvényben foglaltakon túl további kiosztási szabályait,

r) a jogosult területet ,
s) ültetvény esetében a mezőgazdasági üzem legkisebb támogatható területé t

rendeletben állapítsa meg .

A termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény módosítása
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22. §

A termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény (a továbbiakban : Tft.) 11 . § (2)
bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, egyúttal a jelenlegi (2) bekezdés jelölése
(3) bekezdésre változik :

„(2) A földhasználót a más használatában levő ingatlanon öntözési telki szolgalom
illeti meg, amennyiben mezőgazdasági tevékenysége folytatásához szükséges öntözé s
érdekében a víz odajuttatását, szétosztását, illetve annak elvezetését másként nem, vag y
csak aránytalanul nagy nehézséggel, vagy költséggel lehetne biztosítani . Megszűnik a
szolgalom, ha az annak alapítására vonatkozó feltételek is megsz űntek.”

A nemzeti agrárkár-enyhítési rendszerrő l szóló 2006. évi LXXXVIII. törvény módosítása

23. §

A nemzeti agrárkár-enyhítési rendszerről szóló 2006. évi LXXXVIII. törvény 7 . §-a
az alábbi (5) bekezdéssel egészül ki :

„(5) Az (1) bekezdéstől eltérően a kárenyhítési szerződés alapján keletkezett fizetés i
kötelezettség összegét az agrár-kárenyhítési szerv a szerz ődő részére az egységes támogatás i
rendszer alapján megállapított támogatás összegéb ől az egységes támogatási kérelem
benyújtásával egyidej ű leg tett nyilatkozata alapján levonja . Ebben az esetben a (2) bekezdés
második mondatában foglaltakat nem kell alkalmazni .”

Az állami vagyonról szóló 2007 . évi CVI. törvény módosítása

24. §

Az állami vagyonról szóló 2007 . évi CVI . törvény (a továbbiakban : Ávt.) 1 . § (3 )
bekezdése az alábbi e) ponttal egészül ki :

[Külön törvény rendelkezik:]

„e) a mezőgazdasági vagyoni értékű jogok nemzeti tartalékát képez ő vagyoni értékű
jogok kezeléséről, hasznosításáról .”

A kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény módosítása

25.

(1) A kisajátításról szóló 2007 . évi CXXIII. törvény (a továbbiakban : Kstv .) 8. § -
ának (2) bekezdése helyébe a következ ő rendelkezés lép :
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„(2) A kisajátítási határozatban rendelkezni kell az ingatlanra vonatkozóan má s
személyt megillető jogokról, és az ingatlanra feljegyzett tényekről, valamint a 9. § (2)
bekezdése szerinti esetben a támogatási jogosultságról . ”

(2) A Kstv . 8 . §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki :

„(8) A kisajátított ingatlanon fennálló használati jog jogosultja a használati jogr a
tekintettel fennálló támogatási jogosultság ingyenes felajánlásáról szóló, a 9 . § (2)
bekezdése szerinti nyilatkozatot legkés őbb a kisajátítási tárgyalás befejezéséig nyújthatja be .
A támogatási jogosultság a kisajátítási határozat jogerőre emelkedését követ ő napon kerül a
nemzeti tartalékba . ”

(3) A Kstv. 9 . §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki, egyidej űleg a (2)-(3 )
bekezdés megjelölésre (3)-(4) bekezdésre változik :

„(2) Az (1) bekezdésben foglaltakon felül kártalanítás illeti meg a kisajátítot t
ingatlanon fennálló használati jog jogosultját a használati jogra tekintettel fennálló, az
egységes mezőgazdasági támogatási rendszer bevezetéséről és működtetéséről szóló törvény
szerinti támogatási jogosultságért is, ha a támogatási jogosultságot a nemzeti tartalék a
javára — a külön törvényben foglaltak szerint — ingyenesen felajánlja .”

(4) A Kstv. 29. § (1) bekezdése helyébe a következ ő rendelkezés lép:

„(1) A közigazgatási hivatalnak a kérelemnek helyt adó határozatában — a (3 )
bekezdésében említett kivétellel - külön kell rendelkeznie arról, hogy a kisajátítot t
ingatlanért, az ingatlanra vonatkozóan más személyt megillető jogok megszűnéséért és a
jogok megszűnése miatti kárért, a 9 . § (2) bekezdése szerinti esetben a támogatás i
jogosultságért, továbbá a kisajátítással kapcsolatos értékveszteségért és költségekért milye n
összegű kártalanítást állapít meg. Rendelkezni kell a kártalanítás megfizetésének
határidejérő l is . ”

(5) A Kstv. 33 . §-ának (1) bekezdése a következő mondattal egészül ki :

„A 9. (2) bekezdése szerinti esetben a határozat egy példányát ezen túlmen ően a
mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv részére is meg kell küldeni . ”

(6) A Kstv. 13 . § (2) bekezdésében a „9 . § (3) bekezdésének” szövegrész helyébe a
„9 . § (4) bekezdésének” szövegrész, a 13 . § (5) bekezdésében a „9. § (3) bekezdésében ”
szövegrész helyébe a „9 . § (4) bekezdésében” szövegrész lép .

A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX.
törvény módosítás a

26. §
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(1) A termőföld védelméről szóló 2007 . évi CXXIX. törvény (a továbbiakban : Tfvt . )
3 . §-a az alábbi (2) bekezdéssel egészül ki, míg a 3 . § jelenlegi szövegének jelölése (1 )
bekezdésre változik :

„(2) Amennyiben a közösségi jogi aktusban az állandó legelőkre vonatkoz ó
szabályok végrehajtása ezt szükségessé teszi, jogszabályban meghatározott esetekben a
mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv

a) a művelési ág megváltoztatását engedélyhez kötheti, illetv e
b) művelési ág visszaállítási kötelezettséget írhat el ő .”

(2) A Tfvt . 66.§-ának (2) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki :

[(2) Felhatalmazást kap a földügyért felelős miniszter, hogy rendelettel állapítsa meg ]

„g) az állandó legelőkre vonatkozó közösségi jogi aktusban meghatározot t
követelménye teljesítése érdekében művelési ág megváltoztatásával kapcsolatos részlete s
szabályokat.”

Az Európai Unió jogának való megfelelés

27. §

E törvény a következő uniós jogi aktusok végrehajtását szolgálja :
a) a Tanács 1782/2003/EK rendelete (2003 . szeptember 29.) a közös agrárpolitik a

keretébe tartozó közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a
mezőgazdasági termelők részére meghatározott támogatási rendszerek létrehozásáról ,
továbbá a 2019/93/EGK, 1452/2001/EK, 1453/2001/EK, 1454/2001/EK, 1868/94/EK ,
1251/1999/EK, 1254/1999/EK, 1673/2000/EK, 2358/71/EGK és a 2529/2001/E K
rendeletek módosításáról ;

b) a Bizottság 795/2004/EK rendelete (2004 . április 21 .) a közös agrárpolitika
keretébe tartozó közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a
mezőgazdasági termelők részére meghatározott támogatási rendszerek létrehozásáról szóló
1782/2003/EK tanácsi rendeletben meghatározott egységes támogatási rendszer
végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról;

c) a Bizottság 796/2004/EK rendelete (2004 . április 21 .) a közös agrárpolitika
keretébe tartozó közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a
mezőgazdasági termel ők részére meghatározott támogatási rendszerek létrehozásáról szóló
2003 . szeptember 29-i 1782/2003/EK tanácsi rendelet által el őírt kölcsönös megfeleltetés ,
moduláció, valamint integrált igazgatási és ellen őrzési rendszer végrehajtására vonatkoz ó
részletes szabályok megállapításáról .
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