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2008. évi .. .törvény

az egységes mezőgazdasági támogatási rendszer bevezetésér ől és működtetéséről

Az Országgyűlés annak érdekében, hogy elősegítse a közvetlen támogatás i
rendszer részét képező egyszerűsített terület alapú támogatási rendszerből az Európai
Unióban általánosan alkalmazott egységes — a mezőgazdasági termelőre, illetve a
mezőgazdasági üzemre épülő — támogatási rendszerhez való átmenetet, valamint a
mezőgazdaság támogatási rendszerében a gazdálkodási feltételek kiszámíthatóságát,
továbbá — a közösségi jogi aktusokban meghatározott keretek között — hozzájáruljon a
nemzeti agrárpolitikai célok megvalósításához szükséges feltételek biztosításához, a z
alábbi törvényt alkotja :

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. §

(1) Ez a törvény a támogatási jogosultság mint mezőgazdasági 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 mez őgazdasági é s
vidékfejlesztési támogatási szerv a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint
halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes
kérdéseiről 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
együtt kell alkalmazni és értelmezni .

(4) Az egységes támogatási rendszer alkalmazásában Magyarországot eg y
régiónak kell tekinteni .

(5) Közösségi jogi aktusban Magyarország részére megállapított támogatás i
felső határt — a közösségi jogi aktusban foglaltakkal összhangban — az agrárpolitikáér t
felelő miniszter az alábbi célok megvalósítására szolgáló pénzügyi keretekre osztja fel :

a) a támogatási jogosultságok regionális felosztására elkülönített össze g
pénzügyi kerete

b) az elkülönített nemzeti tartalék pénzügyi kerete,
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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 .

2. §

A törvény, valamint a törvény végrehajtására kiadott jogszabályo k
alkalmazásában :

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

b) mezőgazdasági termelő: az a természetes személy, jogi személy, jogi
személyiség 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) legkés őbb az egységes támogatási rendszerhe z
benyújtott támogatási kérelmével egyidej űleg az Elj . tv. szerint
nyilvántartásba vesznek ;

c) fiatal mezőgazdasági termelő: a nagykorú, de a negyvenedík életévét még be
nem töltött természetes személy mezőgazdasági termelő ;

d) mezőgazdasági üzem: a mezőgazdasági termelő által mezőgazdasági
tevékenység folytatása érdekében egy vagy több termel őegységben működtetett ,
illetve hasznosítot t

da) az egységes támogatási rendszer végrehajtása érdekében a z
integrált igazgatási és ellen őrzési rendszerben ugyanazon regisztrációs
számhoz kapcsolva nyilvántartott :

1. a mezőgazdasági termel ő használatában lev ő mezőgazdaság i
földterület,

2. az állatok Egységes Nyilvántartási és Azonosítás i
Rendszerében (ENAR) is nyilvántartott állatállomány a hozzá tartozó ,
külön jogszabály szerint is nyilvántartásba vett tartási hellyel együtt ,
valamint

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 mezőgazdasági

termelő , jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetében a
szervezet képviseletére jogosult természetes személy ;

f) mezőgazdasági üzem öröklése : a mezőgazdasági üzemhez tartozó, a
támogatási jogosultságot is magában foglaló vagyon öröklése, illetve az örökhagy ó
természetes személy mez őgazdasági termelő számára mezőgazdasági üzemhez tartozó
vagyon használatát, hasznosítását biztosító jogosultságban a mezőgazdasági termelő
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 üzemhe z
tartozó vagyon használójának személyében bekövetkezett változás ;

h) mezőgazdasági vagyoni értékű jog: az Elj . tv. 9 . § n) pontja szerinti jog ;
i) jogosult terület : a közös agrárpolitika keretébe tartozó közvetlen támogatás i

rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mez őgazdasági 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/EK rendelete k
módosításáról szóló 1782/2003/EK tanácsi rendelet (2003 . szeptember 29 .) 71a cikk
(3) bekezdése szerinti terület ;

j) támogatási jogosultságok első alkalommal történő kiosztása: a támogatási
jogosultságoknak az egységes támogatási rendszerhez a törvény hatályba lépésé t
követő első alkalommal, támogatási kérelem alapján történő kiosztása;

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

1) ideiglenes átengedés : a támogatási jogosultság, illetve a term őföld ideiglenes
használatára, hasznainak szedésére jogosító megállapodás .

3. §

(1) A támogatási jogosultság dolognak minősülő mezőgazdasági vagyoni értékű
jog.

(2) A támogatási jogosultság ideiglenes átengedéséhez, tulajdonjogána k
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
törvényben meghatározottak szerint korlátozottan forgalomképes .

(5) Ha a jogosult a termőföldet és a támogatási jogosultságot ugyanazon
személy számára kívánja átruházni vagy ideiglenesen átengedni, a term őföld
tekintetében elővásárlásra vagy előhaszonbérletre jogosult e jogával csak úgy élhet, ha
mind a termőföldre, mind pedig a támogatási jogosultságra vonatkozó ajánlatot magáév á
teszi .

(6) Amennyiben a támogatási jogosultság átruházására, ideiglenes átengedésér e
a termőfölddel együtt kerül sor, az err ől szóló közokiratnak vagy teljes bizonyító erejű
magánokiratnak tartalmaznia kell a földterület MePAR szerinti, és jogszabályba n
meghatározott azonosítási adatait .
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(7) A (6) bekezdésben foglaltak szerinti adatok hiányában a megállapodá s
jóváhagyása iránti kérelmet a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szer v
érdemi vizsgálat nélkül elutasítja .

(8) A mezőgazdasági haszonbérlet megszűnése vagy megszüntetése egyben az
ahhoz kapcsolódó támogatási jogosultság haszonbérletére kötött megállapodá s
megszűnésének illetve megszüntetésének is min ősül .

4 . §

(1) A ki nem osztott, továbbá a nemzeti tartalékban levő , illetve oda kerül t
támogatási jogosultság a Magyar Állam tulajdonában van. Ebben az esetben a
tulajdonosi jogokat a törvényben foglaltak figyelembe vételével a Magyar Álla m
nevében a mez őgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv gyakorolja .

(2) Az állami vagyonról szóló 2007 . évi CVI. törvény rendelkezéseit i s
alkalmazni kell arra az esetre, ha a Magyar Állam átruházás, ideiglenes átengedés vag y
öröklés jogcímen szerez támogatási jogosultságot .

5 . §

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

(2) A közösségi jogi aktusban foglaltaknak megfelel ően jogszabályban
meghatározottak szerint sajátos feltételek teljesítéséhez kötött támogatási jogosultsá g
is kiosztható .

(3) A mezőgazdasági termelő személyében öröklés miatt bekövetkezett
változás, valamint jogutódlás esetében, illetve a mezőgazdasági üzem egészben, vag y
részben történő átruházása alkalmával legfeljebb annyi támogatási jogosultság kerülhe t
az örökös, a jogutód, illetve a szerz ődő fél tulajdonába, amennyi az érintett
mezőgazdasági termelőt eredetileg is megillette, illetve amennyi a mezőgazdasági
üzemhez eredetileg is tartozott.

(4) Öröklés, vagy jogutódlás esetén a támogatási jogosultság alapján jár ó
támogatást a támogatási jogosultságot megszerző mezőgazdasági termelő örökös, vagy
jogutód mezőgazdasági termelő veheti igénybe.

6. §

(1) A támogatási jogosultság kiosztása alkalmával támogatási jogosultságo t
szerezhet az a mez őgazdasági termelő , aki (amely) :

a) 2008-ban egységes területalapú, illetőleg az ahhoz kapcsolódó kiegészítő
nemzeti támogatást vett igénybe, vagy
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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 egysége s
támogatási kérelmet 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 mezőgazdasági tevékenység folytatásához szüksége s
eszközökkel rendelkezik, és e körülményeket igazolja vagy

d) a mezőgazdasági termelő örököse vagy jogutódja, feltéve, ha a c) pontban
foglaltak szerinti szakismerettel rendelkezik, illetve annak hiányában három éven belü l
a c) pontban foglaltak szerinti szakismeretet megszerzi, vagy ilyen szakismerettel
rendelkező személyt alkalmaz, és ezt igazolja .

(2) Csak olyan mezőgazdasági termelő részére osztható ki támogatás i
jogosultság, illetve fizethető támogatás, akinél a mezőgazdasági üzemhez tartoz ó
jogosult terület megállapításánál figyelembe veendő mezőgazdasági terület legalább
egy hektár.

(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 jogosultság
egységértékét megállapító határozat indokolásában tájékoztató adatként euróban fe l
kell tüntetni a támogatási jogosultság alapján 2009-2012 közötti id őszakban az
Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból (a továbbiakban : EMGA) folyósítandó
támogatási 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 támogatás i
jogosultság egységértéke a közösségi jogi aktusban, valamint jogszabályba n
meghatározottak szerint módosítható .
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(4) A támogatási jogosultság 2009-2012 között a támogatás igénybevétel i
feltételeinek teljesítése esetén – a közösségi jogi aktusban, illetve jogszabályban
meghatározottak szerint – évente jogszabályban meghatározott mértékű ,

a) részben az EMGA-ból ,
b) részben pedig a központi költségvetésb ől folyósítandó kiegészít ő támogatá s

nemzeti valutában történő kifizetésére jogosít .

(5) A támogatási jogosultság 2013-ban a támogatás igénybevételi feltételeine k
teljesítése esetén – a közösségi jogi aktusban, illetve jogszabályban meghatározotta k
szerint – egységértékének megfelelő , az EMGA-ból folyósítandó támogatási össze g
nemzeti valutában történő kifizetésére jogosít .

(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 legkiseb b
támogatási összeget, amely az egységes támogatási rendszerhez benyújtott támogatás i
kérelem alapján a mezőgazdasági termelő részére kifizethető .

8. §

(1) A KAP keretébe tartozó közvetlen támogatási rendszer közösségi jog i
aktusban meghatározott céljaival ellentétes előnyök megszerzésének elkerülés e
érdekében a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv ellen őrizheti a
támogatási jogosultság megszerzéséhez, illetve a támogatási jogosultság alapjá n
történő kifizetéshez szükséges körülmények mesterséges megteremtését .

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

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

(4) A támogatási jogosultság alapján történő kifizetéshez szüksége s
körülmények mesterséges megteremtése alapjául szolgáló körülmények megszűnése
vagy megszüntetése esetén az egységes támogatási rendszerhez új kérelem nyújtható
be, feltéve, ha a kérelem benyújtására egyébként lehetőség van .

9. §

A támogatási jogosultság kiosztására a mezőgazdasági és vidékfejlesztési szerv
határozatával térítésmentesen kerül sor .
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10. §

A jogosult hektárszám megállapításával összefügg ő eljárásban a
Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszerben (a továbbiakban : MePAR) szereplő ,
és jogszabályban meghatározott azonosítási adatokat kell alkalmazni .

A TÁMOGATÁSI JOGOSULTSÁGOK NEMZETI TARTALÉKA, AZ
ELKÜLÖNÍTETT NEMZETI TARTALÉ K

11. §

(1) A támogatási jogosultságok nemzeti tartalékának rendeltetése, hogy a
nemzeti agrárpolitikai célok megvalósítása érdekében a közösségi jogi aktusba n
foglaltakkal összhangban a jogszabályban meghatározottak szerint támogatás i
jogosultsághoz juttassa azokat a mez őgazdasági termelőket, akik:

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

b) gazdaságszerkezet-átalakítási, illetőleg fejlesztési programban vesznek részt ,
vagy

c) mezőgazdasági tevékenységüket megkezdő mezőgazdasági termelőnek
minősülnek, vagy

d) megfelelnek a közösségi jogi aktusban meghatározott külön feltételeknek .

(2) Az elkülönített nemzeti tartalék rendeltetése, hogy támogatási
jogosultsághoz 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 történ ő
kiosztására a közösségi jogi aktusban, valamint jogszabályban meghatározot t
feltételeknek .

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

12. §

(1) Amennyiben a támogatási jogosultság kiosztására a nemzeti tartalékból
került sor, annak forgalmazására a közösségi jogi aktusban meghatározott sajáto s
szabályoknak megfelelően kerülhet sor .

(2) Amennyiben a nemzeti tartalék nem elégséges a beérkezett igénye k
kielégítésére, a kiosztásra kerülő támogatási jogosultságok egységértékét arányosan
csökkentve kell megállapítani .

(3) A támogatási jogosultság kiosztásáról rendelkező határozat indokolásában
tájékoztató adatként meg kell jelölni a forgalmazást korlátozó körülményeket .
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13. §

(1) A támogatási jogosultság az átruházásra előírt alakszerűségi
követelményeknek megfelelő, visszavonhatatlan jognyilatkozattal, ingyenese n
ajánlható fel a nemzeti tartalék javára . Az ilyen felajánlást a mezőgazdasági é s
vidékfejlesztési támogatási szerv köteles elfogadni .

(2) A támogatási jogosultság nemzeti tartalékba kerüléséért ellenérték nem

fizethető .

(3) A fel nem használt támogatási jogosultság a közösségi jogi aktusba n
megállapított határidő utolsó napját követő napon a törvény erejénél fogv a
térítésmentesen kerül vissza a nemzeti tartalékba . A nemzeti tartalékba visszakerül t
támogatási jogosultságról a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv az
érintett személyt határozatban értesíti .

(4) A (3) bekezdés hatálya alá tartozó támogatási jogosultság átruházására
illetve ideiglenes átengedésére kötött megállapodás semmis . A fel nem használt
támogatási jogosultság átruházására, illetve ideiglenes átengedésére vonatkoz ó
szerződés, vagy szerződési kikötés semmisségének megállapítása iránt az ügyész per t
indíthat .

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

(6) A nemzeti tartalékba kerül ő támogatási jogosultságra alapított jogok a
nemzeti tartalékba kerülés napjával a törvény erejénél fogva megsz űnnek .

(7) A nemzeti tartalékba visszakerült támogatási jogosultságokról azok egyedi
azonosítására alkalmas módon a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv
internetes honlapján évente december 1-ig tájékoztatót tesz közzé .

14. §

A nemzeti tartalék felhasználásáról a Kormány az agrárpolitikáért felel ős
miniszter útján az agrárgazdaság helyzetéről szóló jelentésben évente beszámol a z
Országgyűlésnek. A jelentés nemzeti tartalék felhasználásáról szóló részét a
mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv honlapján is közzé kell tenni .

A TÁMOGATÁSI JOGOSULTSÁGOK ELSŐ ALKALOMMAL TÖRTÉN Ő
KIOSZTÁSA
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15. §

(1) A támogatási jogosultságok első alkalommal történ ő kiosztásakor a
támogatási jogosultságok darabszámát — közösségi jogi aktus illetve jogszabály eltér ő
rendelkezése hiányában — a jogosult terület alapján kell megállapítani .

(2) A támogatási jogosultságok els ő alkalommal történ ő kiosztásakor a
támogatási jogosultságok egységértékét :

a) a támogatási jogosultságok regionális felosztására elkülönített pénzügyi kere t
— az összes mezőgazdasági termel ő összes jogosult területe figyelembe vételével —
egységes felosztásával megállapított mérték, valamint

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

(3) A (2) bekezdés b) pontja alkalmazásában bázis időszaknak
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 jog i

aktusban meghatározott időpontot
kell tekinteni .

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

16. §

A támogatási jogosultságok els ő alkalommal történ ő kiosztása érdekében az
egységes támogatási rendszerhez támogatási kérelem a közösségi jogi aktusban illetv e
a jogszabályban meghatározottak szerint 2009-ben, jogszabályban meghatározot t
időpontig nyújtható be a mez őgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szervhez .
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A TÁMOGATÁSI JOGOSULTSÁG ÁTRUHÁZÁSA, IDEIGLENES
ÁTENGEDÉSE

17. §

A támogatási jogosultság csak olyan mez őgazdasági termel őre ruházható át ,
illetve olyan mezőgazdasági termelőnek engedhető át ideiglenesen, aki (amely)
megfelel a támogatási jogosultság kiosztására meghatározott feltételeknek .

A TÁMOGATÁSI JOGOSULTSÁGOK NEMZETI TARTALÉKÁNAK JAVÁRA
TÖRTÉNŐ VISSZATARTÁS

18. §

(1) A támogatási jogosultság átruházása esetén a támogatási jogosultságo k
nemzeti tartalékának javára történ ő visszatartásáról, valamint az átvevőt megillető
támogatási jogosultságról a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv a
támogatási jogosultság átruházásáról szóló megállapodás jóváhagyásával egyidej űleg
dönt .

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

(3) Amennyiben a támogatási jogosultságok átruházásakor a (2) bekezdésben
foglaltaknál kevesebb termőföldet ruháznak vagy engednek ideiglenesen á t
egyidejűleg ugyanazon mezőgazdasági termelő részére, a fennmaradó rész
vonatkozásában a visszatartás mértékét a (4)-(5) bekezdésben foglaltakna k
megfelelően kell megállapítani .

(4) A támogatási jogosultság föld nélküli átruházásánál alkalmazott visszatartá s
mértéke az (5)-(6) bekezdés szerinti eset kivételével :

a) amennyiben az átruházásra 2011 . december 31-ig kerül sor, 50 % ;
b) amennyiben az átruházásra 2012 . január 1 . után kerül sor, 30 % .

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

a) a támogatási jogosultságot olyan mezőgazdasági termelőre ruházzák át, aki
(amely) rendelkezik az átruházásra kerül ő támogatási jogosultságokkal megegyez ő
számú jogosult területtel, és ezt igazolja vagy

b) fiatal mezőgazdasági termelőre, vagy
c) mezőgazdasági termel ő részére a teljes mezőgazdasági üzemmel együtt
ruházzák át.
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19. §

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

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

20. §

(1) Ez a törvény a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a kihirdetését követ ő
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 ,
b) a támogatási jogosultság átruházásáról, ideiglenes átengedéséről szóló

szerződés kötelező tartalmi elemeit
rendeletben állapítsa meg .

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

a) a támogatási jogosultságok nemzeti tartaléka javára történő visszatartás
részletes szabályait ,

b) a támogatási jogosultságok nemzeti tartalékából történ ő kiosztásának
részletes szabályait ,

c) a támogatási jogosultság els ő alkalommal történő kiosztásának részlete s
szabályait,

d) a támogatási jogosultság egységértékének megállapításánál figyelemb e
veendő termékpályához kötött támogatási jogcímeket valamint az ahhoz kapcsolód ó
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 fizetendő
kiegészítő támogatási összeget,

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

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

i) az egy támogatási jogosultságra es ő kifizetés növelésének illetv e
korlátozásának mértékét és feltételeit,
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j) a mezőgazdasági termel ő részére az egységes mezőgazdaság i
támogatási rendszerhez benyújtott támogatási kérelemre évente kifizethet ő legkisebb
összeget,

k) a támogatási jogosultság kiosztásához szükséges mez őgazdaság i
szakismeretet, a mez őgazdasági tevékenység folytatásához szükséges feltételeket,
valamint 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 igénybevételének részletes szabályait ,
n) a közösségi jogi aktusban meghatározott sajátos támogatás i

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

igénybevételével összefügg ő részletes szabályokat
rendeletben állapítsa meg .

A termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény módosítása

22. §

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

„(2) A földhasználót a más használatában lev ő ingatlanon öntözési telk i
szolgalom illeti meg, amennyiben mezőgazdasági tevékenysége folytatásáho z
szükséges öntözés érdekében a víz odajuttatását, szétosztását, illetve annak elvezetésé t
másként nem, vagy csak aránytalanul nagy nehézséggel, vagy költséggel lehetn e
biztosítani. Megszűnik a szolgalom, ha az annak alapítására vonatkozó feltételek i s
megszűntek.”

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

23. §

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

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

„e) a mezőgazdasági vagyoni értékű jogok nemzeti tartalékát képező 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 következő rendelkezés lép :

„(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 használat i
jogra tekintettel fennálló támogatási jogosultság ingyenes felajánlásáról szóló, a 9 . §
(2) bekezdése szerinti nyilatkozatot legkésőbb a kisajátítási tárgyalás befejezéséi g
nyújthatja be. A támogatási jogosultság a kisajátítási határozat joger őre emelkedését
követő napon kerül a nemzeti tartalékba . ”

(3) A Kstv. 9. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki, egyidejűleg a (2)-(3)
bekezdés megjelölése (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, a z
egységes mezőgazdasági támogatási rendszer bevezetéséről és működtetéséről szóló
törvény szerinti támogatási jogosultságért is, ha a támogatási jogosultságot a nemzeti
tartalék 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)
bekezdésben említett kivétellel – külön kell rendelkeznie arról, hogy a kisajátított
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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
milyen összegű kártalanítást állapít meg . Rendelkezni kell a kártalanítás
megfizetésének határidejéről is ."

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

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

(6) A Kstv. 13. § (2) bekezdésében a „9. § (3) bekezdésének” szövegrés z
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 módosítása

26. §

(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 legel őkre vonatkozó
szabályok végrehajtása ezt szükségessé teszi, jogszabályban meghatározott esetekbe n
a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szer v

a) a művelési ág megváltoztatását engedélyhez kötheti, illetve
b) művelési ág vísszaállítási 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 állapíts a
meg]

„g) az állandó legelőkre vonatkozó közösségi jogi aktusban meghatározot t
követelmények teljesítése érdekében művelési ág megváltoztatásával kapcsolato s
részletes 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

agrárpolitika keretébe tartozó közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak
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megállapításáról és a mezőgazdasági termelők részére meghatározott támogatás i
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/EK rendeletek módosításáról ;

b) a Bizottság 795/2004/EK rendelete (2004 . április 21 .) a közös agrárpolitika
keretébe tartozó közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáró l
és a mezőgazdasági termelők részére meghatározott támogatási rendszere k
létrehozásáról szóló 1782/2003/EK tanácsi rendeletben meghatározott egysége s
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 rendszere k
létrehozásáról szóló 2003 . szeptember 29-i 1782/2003/EK tanácsi rendelet által el őírt
kölcsönös megfeleltetés, moduláció, valamint integrált igazgatási és ellen őrzés i
rendszer végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról .
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Általános indokolás

A Közös Agrárpolitika (a továbbiakban : KAP) 2003 évi luxemburgi reformj a
korábbi agrárreformok bázisán építkezve és nem utolsó sorban a WT O
agrárliberalizációs folyamat kényszereinek hatására létrehozta az ún . összevont
(egységes) gazdaságtámogatási rendszert (a továbbiakban : SPS). A rendszer
bevezetése előtt a közvetlen mezőgazdasági támogatások „termeléshez kötött ”
formában kerültek kifizetésre, így a támogatás feltétele a mez őgazdasági terméke k
(gabona, tej, szarvasmarha, juh, dohány stb .) előállítása volt . A reform előtti rendszer a
piaci impulzusokra történő reagálás helyett a támogatás lehívását tette meg a termel ői
döntések elsődleges motivációs tényezőjévé, mely tény egyben azt is meghatározta ,
hogy a termelőnek milyen terméket és azt milyen volumenben volt célszerű
előállítania. A gazdasági ösztönz ő így nem a piac, hanem a kvótákba ágyazott mere v
termelési szerkezetet konzerváló támogatás volt .

Az új SPS rendszer viszont olyan jövedelemtámogatást jelent, ami nem kényszerít i
a termelőt eladhatatlan termékek el őállítására, hanem jövedelembiztonságának
garantálása mellett egy, a piaci kereslethez igazodó racionális magatartásra ösztönöz ,
optimálisabb termelési szerkezet, forrásallokáció és ezáltal jobb ágazati termelés i
hatékonyság elérése mellett. Ezen tételt számos tagországi vizsgálat igazolja . A
rendszer egyik jelentős előnye a SAPS-szal szemben, hogy fékezi a gazdasági
szempontból értéktelen rossz min őségű mezőgazdasági földek rendszerbe val ó
áramlását . Az eddigi tapasztalatok bizonyítják, hogy évr ől-évre több tízezer hektár
termelésre alkalmatlan terület kerül be a SAPS rendszerbe, ami viszont azzal a ne m
kívánatos hatással járt, hogy az egy egységre jutó támogatás összege fokozatosa n
csökkent, rontva ezzel a valóban versenyképes mez őgazdasági termelők jövedelmi
viszonyait . Azáltal, hogy az évről évre növekvő fajlagos támogatás kell ő ösztönzőt
biztosít pótlólagos területek bevonására, nemcsak ágazaton kívüli spekulatí v
jövedelmek keletkeznek, hanem a felosztható támogatás változatlansága okán a z
ágazatban hasznosuló támogatás csökken.

A SPS másik fontos eleme, hogy a támogatásért „cserébe” a gazdálkodóna k
egészséges termékeket kell úgy el őállítania, hogy közben a környezetet sem károsítja .
A támogatás feltétele 19 környezetvédelmi, állatjóléti és élelmiszerhigiéniai el őírás
maradéktalan betartása . Az ún. „kölcsönös megfeleltetési rendszer” így tekinthető egy
új támogatási filozófiának is, ahol a társadalom egésze is profitál a termel őknek
kiosztott milliárdokból . Fontos látni, hogy ugyan a kölcsönös megfeleltetés nem SPS -
specifikus, viszont a potenciális „normaszeg ők” azon árutermelő gazdaságok, melyek
– a történelmi báziskomponens figyelembe vétele miatt - magasabb fajlagos SP S
jogosultságot kapnak, vagyis ezen vállalkozásoknak van „veszteni valójuk” . A
kölcsönös megfeleltetés szabályrendszere az SPS keretei között tehát nagyob b
fegyelmező erővel bír, hiszen a magasabb támogatás normaszegés miatti elvesztéséne k
következményei jóval markánsabban jelentkeznek .

Az SPS rendszer a támogatások termelést ől történő leválasztását jelenti amellett ,
hogy egyes gazdasági, ágazatpolitikai és szociális szempontból kiemelt jogcíme k
esetében megengedi a támogatás további részleges termeléshez kötését is . Az SPS
rendszerben egy korlátozottan, de forgalomképes, a termelési kötelezettségt ő l
elszakadó támogatási jogosultság (mezőgazdasági vagyonértékű jog) kerül a termelők
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számára megállapításra . Az egyénileg megállapított támogatási jogosultságok lehívása
nem az adott termék előállításától függ, hanem a termel őnek a tulajdonában lévő
jogosultságok számával megegyez ő hektárszámú mezőgazdasági területtel kell
rendelkeznie, vagyis a támogatás - néhány kivételtő l eltekintve - területalapon történik.
A jelenlegi SAPS rendszert felváltó SPS-t Magyarországnak legkés őbb 2011-ig be kell
vezetnie. Mind gazdasági, mind társadalmi, mind pedig intézményi-végrehajtás i
szempontból az SPS rendszer 2009 . évi bevezetése az adott körülmények között
optimális megoldásnak tűnik, mivel ez az utolsó olyan év, amikor ezt az átállást mé g
érdemes megtenni . 2011-ben a jelenlegi uniós jogszabályok szerint, és a Koppenhágai
Megállapodás értelmében a mezőgazdasági földpiacot fel kell szabadítanunk.
Mezőgazdasági földet vásárolhatnak külföldi magán és jogi személyek egyaránt . A
2011-es földpiaci nyitási kényszer miatt célszer űbb a jogosultságok 2009-ben történő
kiosztása, hiszen a földet vásárolni kívánó külföldi és jogi személyek számára a földe t
a jogosultsággal együtt kellene megvásárolni. A vagyoni értékű jog értéknövelő
tényező , beépül a föld, az üzem árába is, így az újonnan belépni kívánó külföld i
befektetők már egy magasabb belépési korláttal szembesülnek .

A 2009. évi bevezetéssel szemben a 2010 . évi bevezetés előnyöket nem jelent ,
viszont az átállás gazdasági haszna később jelentkezik. A tej ágazatban például a
SAPS-ban maradás 2009-ben jelent ős támogatási szint csökkenést eredményezne ,
hiszen a 2004-2007 között lehetséges 60%-os top up szint helyett már csak 40% lenn e
adható. A 2011 . évi bevezetés és a földpiaci nyitás egybeesése a felfokozot t
spekulációs várakozások miatt sem szerencsés, de mivel a 2011-es bevezeté s
legkésőbb 2010. augusztus 1-i döntést feltételez, amely választási év lévén objektí v
okokból kizárható, ezért döntés csak a 2012-es bevezetésr ől születhetne . Az SPS
bevezetés 2009 . évi elhalasztása valójában a 2012-ig történő elhalasztást is jelentené ,
amely súlyos károkat okozna a magyar agrárgazdaságnak . Végezetül meg kell
jegyezni, hogy az átállás esetleg 1-3 évvel történ ő elhalasztása olyan rövid id őtartam,
amely birtokstruktúra érzékelhető átalakulására nincs érdemi befolyással .

Az SPS átállás közgazdasági-szakmai hatásait az előterjesztő tágabb ágazati
modellszámításokon keresztül vizsgálta . A fentieken túl az átállás okán várható
hatások számos hazai és külföldi szakmai publikáció tárgyát képezi . Az egyik doktori
értekezés (Vásáry 2008 .) az SPS bevezetéséről különböző modell számítások elemzése
után az alábbiakat írja : „Felmerül a kérdés a SAPS-SPS-áttérés képes-e a magya r
ágazat szerkezeti és egyéb gyengeségeit fejleszteni? A támogatási rendsze r

elengedhetetlen módosítására vonatkozó döntés az elkövetkez ő időszak legnagyobb
fajsúlyú és szinte az utolsó nagy horderejű nemzeti agrárpolitikai döntés. Ennek
keretében még lehetőség van a nemzeti igények és törekvések megfogalmazására . ”

Az SPS rendszer a jelenlegi, egyszerűsített terület alapú SAPS/top up rendszerre l
szemben jobban igazodik agrárpolitikai prioritásainkhoz, stabilizálja az üzemi
struktúrát, egyszerűsíti az adminisztrációt és kiszámíthatóvá teszi a támogatá s
igénybevételét. Fontos távlati szempont, hogy jelenleg az SPS rendszer jelenti a KA P
fő irányát, az EU-15-ök mellett 2007-t ől Szlovénia és Málta is ezt alkalmazza, a
közösségi szabályozók erre a rendszerre lettek „ráhangolva”, ennek a keretei közöt t
van Magyarországnak jelentősebb mozgástere. Konkrét példaként említhető , hogy a
nemrég elfogadott uniós borpiaci reform egyes elemei is csak az SPS keretei közöt t
alkalmazhatók. A sző lőültetvény kivágása után ugyanis az unió megnöveli az adott
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ország SPS borítékát, melyb ől az érintett termelők többlet jogosultságokat kaphatnak .
A SAPS rendszer keretei között a megnövelt pénzügyi boríték a teljes mez őgazdasági
területre, vagyis 5 millió hektárra kerülne szétosztásra, és így pénz nem az érintett
mezőgazdasági termelőkhöz kerülne . A javaslat ezt a helyzetet úgy kezeli, hogy
lehetőséget biztosít a megállapított jogosultság egységértékének a megnövelésére ,
illetve új jogosultság kiadására .

Mivel a KAP legvérmesebb ellenzői (UK, SK, DK) a sokkszerű hatások elkerülése
miatt is csak egy 2013-utáni fokozatos támogatáskivezetésben gondolkoznak, reálisa n
számolunk azzal, hogy e rendszer alapelemeiben 2013 . után csökkentett forrásokkal
ugyan, de megmarad, így a javaslatban írt konstrukció el őnyeivel hosszabb távon i s
számolni kell . Ezzel szemben a SAPS rendszert az Európai Bizottság egy átmeneti
megoldásnak tekinti, melynek keretei között nemzeti érdekeink érvényesítése évr ől
évre nehezebb lesz, hiszen ezek képviselete gyakran olyan speciális jogi normá k
meghozatalát igényli, melyek megalkotására a Bizottság egyre kevesebb hajlandóságo t
mutat. Fontos leszögezni, hogy a Bizottság soha nem vitatta el Magyarország jogát az
átállásra, és még csak nem is próbált minket a SAPS-ban maradásra bírni . Gyakran
hangoztatott érv, hogy a velünk együtt és utánunk csatlakozó országok Szlovénia é s
Málta kivételével nem vezetik be a rendszert, sőt a SAPS 2013. évig történő kitolását
szorgalmazzák, tehát nekünk is ezt kellene tennünk . Ezen országok passzivitása töb b
okra vezethető vissza, de általában megállapítható, hogy az áttérés halogatásának ne m
gazdasági okai vannak, hanem sokkal inkább az áttérés képességének hiánya, tovább á
az áttérés bizonytalanságától való politikai félelem . Az összehasonlító közgazdaság i
elemzések alapján világos, hogy Magyarország az áttéréssel jelentős gazdaságpolitikai
előnyre tesz szert olyan versenytársakkal szemben mint Lengyelország, Csehország ,
Szlovákia, Románia és Bulgária, illetve az EU-15-tel szembeni leszakadásunkat
fékezhetjük. Az SPS várt előnyeit modellüzemek példáján keresztül lehet szemléltetni .
Megjegyezzük, hogy a példákban szereplő számok az esetleges modulációs szin t
figyelmen kívül hagyásával csupán előzetes kalkuláción alapulnak, de nagyságrendile g
mindenképpen helytállók.

1 . példa
2006 bázisidőszakban :
150 ha SAPS terület, ebből 100 ha GOFR terület
50 anyatehén
500 tonna tejkvóta

2009-ben az üzem 150 ha-t jelent be az MVH-nak május 15-éig .
Az alábbi számítási menet alapján állapítja meg az MVH az üzem összevon t
támogatási értékét:
150 ha jogosult területet állapít meg a Hivatal.
Elfogadja a 2006-os bázisjogosultságok szerinti termelési bázisokat .
A számítás a következőképpen zajlik le .
A 2013-as névérték megállapítására:
regionális komponen s
154 € x 150 = 23060 €
kiegészítő történelmi komponens
tej 49,8 € x 500 = 24894 €
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anyatehén 23, 8 € x 50 = 1188 €
GOFR 83,1€ x 100 = 8308 €

Összesen
összesen kiegészítő történelmi: 34389 €
regionális: 23060 €

+

Jogosultságok száma: 150 db

57 496 €

1 jogosultság értéke : 383 (57449:150 = 383 €)

Ugyanezen üzem a SAPS-ban maradva 2013-ban az alábbi összeg ű támogatást
veheti fel:
támogatás =SAPS boríték/SAPS terület* bejelentett terüle t

feltételezések:
a) az országos SAPS terület 5,6 millió ha-ra nő
b) üzemünk 2013-ban is 150 ha-t használ

hektáronkénti SAPS támogatás 235 €
összesen 235 *150=35 250 €

Modellüzemünk a SAPS-ban maradás következtében 2013-ban mintegy 22 246 €
támogatást veszít, mely az ágazaton kívüli nem termel őföldhasználókhoz vándorol át .

2 . példa

2006 bázisidőszakban:
100 ha SAPS terület, ami 100 ha rizs termőterület is egyben

2009-ben az üzem 100 ha-t jelent be az MVH-nak május 15-éig, amit az MVH jogosul t
területként elfogad. Gazdaságunk folytatja a rizs termesztést .
regionális komponens
154€x100=15 400 €
kiegészítőtörténelmi komponens
rizs 248 € x 100 = 24 800 €

Összesen
összesen kiegészítő történelmi: 24 800 €
regionális: 15 400 €

+

Jogosultságok száma: 100 db

40 200 €

1 jogosultság értéke : 402 (40 200:100 = 402 €)
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Az üzem termeléshez kötött támogatásra is jogosult, ami :
233€/ha *1 00ha =23 300€

Támogatás 2013-ban mindösszesen: 63 500 € (40 200 €+23 300€)

Ugyanezen üzem a SAPS-ban maradva 2013-ban az alábbi összegű támogatást
veheti fel:

feltételezések :
c) az országos SAPS terület 5,6 millió ha-ra nő
d) üzemünk 2013-ban is 100 ha-t haszná l

hektáronkénti SAPS támogatás 235 €
összesen 235*100=23 500 €

Modellüzemünk a SAPS-ban maradás következtében 2013-ban mintegy 40 000 €
támogatást veszít, hiszen a SAPS rendszerben a termeléshez kötött támogatásra se m
lenne jogosult. Az SPS be nem vezetése következtében — és a 2013 . évi várható
felvásárlási árak függvényében — az üzem feltehetően felhagy a rizs termesztésével ,
ami a meglévő termelőkapacitás kihasználatlanságát, a termelési érték csökkenését ,
meglévő munkaerő elbocsátását és a meg nem termelt rizs importtal történő
helyettesítését vonja maga után.

3 . példa

bázisidőszakban (2006) és a tárgyidőszakban (2013) egyaránt
„ a” üzem 100 ha gabona
„b” üzem 100 ha legelő/gyep
feltételezés: u.a. mint előbb

összes támogatás € SAPS 2013 SPS 2013 különbség
„a” üzem regionális 15 400

kiegészítő történelmi 8 308
összesen 23 500 23 708 208

„b” üzem regionális 23 500 15 400 -8100

Látható, hogy az állattenyésztés nélküli tisztán GOFR-ot termel ő gazdaság esetében is
kis mértékű támogatásvesztést jelent a SAPS az SPS-hez képest, de ez a különbség aká r
tovább is nőhet amennyiben a SAPS terület 5,6 millió ha-nál nagyobb les z
(potenciálisan elérheti az 5,9 millió hat-t is). A nem termelő földhasználót viszont a
SAPS rendszer erőteljesen preferálja az SPS-hez képest, ami a támogatások jelentős
részének ágazaton kívüli felhasználását eredményezi. A SAPS diszfunkcionáli s
működése a „szófa farmer” jelenség (sofa=dívány, kanapé) további térhódításár a
ösztönöz.
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A SAPS rendszer keretei között ugyanis már néhány éven belül bekövetkezik a
mezőgazdasági üzemek között a támogatások nivellálása, így azon gazdaságok ,
amelyek jelenleg a magas hozzáadott érték (főként állattenyésztés) mellett üzemi
szinten is nagyobb összegű támogatáshoz jutottak, a részükre kifizetett támogatás
évről évre csökkenne, így versenyhátrányuk csak fokozódna . Az SPS lehetőséget ad az
EU-források egy részének ágazatok közötti differenciálására, így fontos agrárpolitika i
célok (pl. állattartás ösztönzése) megvalósítására (gyakorlatilag a jelenlegi nemzeti
kiegészítő támogatások EU-forrásból finanszírozott támogatássá alakíthatók) . A
támogatási rendszer legalább 2009-2013 között viszonylag hosszabb id őre stabillá,
kiszámíthatóvá tehető .

A SAPS-ban maradásból fakadó versenyhátrány a régi tagállamok esetébe n
különösen szembetűnő lenne, hiszen azáltal, hogy ezen tagállamok esetében várhatóa n
hosszabb távon megmaradna az üzemi szinten differenciált támogatási rend, egyben
azt is jelentené, hogy a támogatás területén meglevő versenyelőnyük is konzerválódna
abban az esetben, ha Magyarország még id őben nem alakítaná át támogatás i
rendszerét. Ennyiben a javaslatban megfogalmazottak az agrárgazdaság alapvet ő
stratégiai kérdését is jelentik. Ezen körülmények is indokolják, hogy bizonyo s
kérdések (így pl . a bevezetés időpontja, az alkalmazandó konstrukció) miután alapvető
jogok hosszú távú gyakorlását érintik, törvényi szinten kerülnek megfogalmazásra .

Az SPS modellválasztás alapvetően azt jelenti, hogy a támogatási jogosultság
milyen elvek szerint kerül kiosztásra .

Az SPS rendszer magyar modellje eleget kíván tenni a KAP reform által szabott, a
közvetlen termelői támogatásokra vonatkozó el őírásoknak. Messzemenően figyelembe
veszi a magyar agrárium stratégiai célkitűzéseit, szolgálja a közel 200 eze r
mezőgazdasági földhasználó jövedelembiztonságát, hozzájárul az uniós források telje s
körű lehívásához és el ősegíti a hatályos környezetvédelmi, állatjóléti, növény-
egészségügyi és élelmiszer-higiéniai szabályok érvényesülését azáltal, hogy a
támogatások folyósítását ezen feltételek teljes kör ű betartásától teszi függővé.

A rendszer keretében, a Csatlakozási Szerz ődés a közvetlen agrártámogatáso k
fokozatos bevezetésére és nemzeti kiegészítésére vonatkozó el őírásainak figyelembe
vételével 2013-ban, amikor Magyarországon a közvetlen támogatások szintje eléri a z
EU-15-ökét, több mint 1,3 milliárd euró éves uniós támogatás kerülhet szétosztásra .
Lényeges, hogy ez a jelentős támogatási volumen az ágazat több mintegy 200 ezer
vállalkozásának és háztartásának eredményes gazdálkodását mind a
jövedelembiztonság megteremtésén, mind pedig a piaci igényekhez jobban
alkalmazkodó gazdálkodási szerkezet ösztönzésén keresztül segítse. Ugyanakkor a
földbérleti rendszer révén addicionális jövedelem realizálásának lehetősége is
megteremtődik több millió, főként vidéki állampolgár számára .

Fontos jogalkotói szándék az is, hogy olyan szabályozási rendszer kerüljön
kialakításra, amely a mez őgazdaságból élethivatásszer űen megélni kívánók gazdaság i
és jogi helyzetét erősítse elsősorban azokkal szemben, akik csak a támogatások
igénybevétele érdekében folytatnak látszat mezőgazdasági tevékenységet .

Az új támogatási rendszer jótékony hatásait annak els ődleges haszonélvezőin,
vagyis a kb . 5 millió ha mezőgazdasági terület használóin túl a társadalom egy sokkal
szélesebb rétege is élvezi : a vállalkozások alkalmazottai és a vállalkozók családtagjai,
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a földtulajdonosok, az élelmiszertermékek fogyasztói és a rendszer kedvező környezet i
hatásain keresztül az állampolgárok legszélesebb rétegei .

Az összevont támogatás elsődleges célja, hogy a termelőknek minél megbízhatóbb
jövedelmet biztosítson . Továbbá az, hogy annak tudatában lehessen termelés i
döntéseket hozni, hogy a támogatás összege általában független attól, hogy mit termel ,
így a termelés szerkezetét a kereslethez lehet igazítani . A nyilvánosság számára a
közvetlen támogatások fenntartásának elfogadását az is segíti, ha láthatóvá válik, hog y
a termelők a vidéken létfontosságú feladatok elvégzéséért cserébe jutna k
támogatáshoz, így a termelés helyett a felvett közvetlen támogatások
környezetvédelmi, állatjóléti, és élelmiszerbiztonsági előírások teljesítéséhez kötöttek .
A fő cél érvényesülése mellett a tagállamok a támogatás egy kisebb részét mé g
továbbra is köthetik termeléshez.

A gazdálkodónak ahhoz, hogy összevont gazdasági támogatásban részesülhessen ,
támogatási jogosultságokra van szüksége. Ezeket a jogosultságokat a referencia -
időszak során kapott támogatások alapján kell kiszámolni, vagyis az összevon t
gazdaságtámogatáshoz megállapításra kerül, hogy mennyi támogatási jogosultsága va n
a gazdálkodónak, gazdaságnak, mezőgazdasági üzemeknek.

A szabályozás szerint – a Csatlakozási Szerződés és a Tanács 1782/2003/EK
rendelete – az EU régi tagországai (EU-15), valamint az egyszerűsített területalapú
támogatást (SAPS) nem alkalmazó két új tagország (Szlovénia és Málta) legkés őbb
2007-től az SPS-re kell, hogy átálljanak . Az SPS támogatást legkorábban 2007-tő l
legkésőbb pedig 2011-től a többi új tagországnak is – köztük Magyarországnak – b e
kell vezetnie .

Az SPS rendszerben a termelői közvetlen támogatás elsősorban már nem bizonyo s
termékek folyamatos előállításához kötött, hanem az egyénileg meghatározott ,
korlátozottan forgalomképes, a termelési kötelezettségt ől elszakadó támogatás i
jogosultság alapján lehet támogatáshoz jutni .

A kiosztott támogatási jogosultság a gazdaság tulajdonába kerül, amit évente a
használatában lévő jogosult terület alapján lehet támogatásként érvényesíteni .
Amennyiben – jogosult terület hiányában – az üzem a jogosultságát vagy annak eg y
részét három évig nem képes támogatásként igénybe venni, úgy az a nemzet i
tartalékba kerül, vagyis az adott gazdaság számára elvész .

A támogatási jogosultság vagyoni érték ű jognak tekinthető. A mezőgazdaság i
üzem, gazdaság tulajdonában lévő támogatási jogosultságok az adott tagországon vagy
régión belül, földterülettel vagy anélkül :

– átruházhatók (értékesíthetők) ,

- ideiglenesen átengedhetők,
– természetes személy esetében örökölhetők.

A támogatási jogosultság alapján kapható támogatás tehát már nem egy adott
termék előállításától függ, hanem a használatban lév ő – a jogosultságok számával
megegyező hektárszámú – mezőgazdasági terület alapján kerül kifizetésre, továbbá
meghatározott szakmai el őírások betartásához kötődik.

Összegezve az SPS támogatás igénybevételének feltételei :

- a gazdálkodónak tehát támogatási jogosultsággal é s
– megfelelő méretű mezőgazdasági területtel, vagy speciális esetbe n

állatállománnyal kell rendelkeznie
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– továbbá be kell tartania a kölcsönös megfeleltetés (környezetvédelmi ,
köz- és növény-egészségügyi, állatjóléti és higiéniai, valamint a helyes mezőgazdaság i
és környezeti állapotra vonatkozó )
követelményrendszerét .

Az SPS rendszer rugalmas, az egyes tagállamok modellvariációkból választhatjá k
ki a termelőik számára legelőnyösebb változatot . A választás lényege, hogy a
támogatási jogosultság többféle alapon kerülhet kiosztásra, amely befolyásolja a
jogosultságok hektáronkénti értékét .

A tagállam számára a támogatás összegszer ű megállapításának alapja az un .
támogatási felső határ, a nemzeti boríték . Miután a tagállamnak lehet ősége van a
továbbra is bizonyos termékek esetében termeléshez köthet ő támogatásokat i s
alkalmazni, így ezek összegét, valamint a képzett nemzeti tartalékot le kell vonni a
nemzeti borítékból, és a megmaradt összeg képezi az SPS jogosultságok összességét
(SPS boríték). Míg a történelmi modellben a referencia-időszakhoz kapcsolódó átlagos
és üzemenként differenciált támogatási jogosultságot osztanak ki a termel őknek, addig
a regionális modell olyan nivelláló jogosultság-kiosztást tesz lehetővé, amely nincs
tekintettel arra, hogy az üzem milyen mezőgazdasági tevékenységet folytat, milyen
támogatásokat kapott vagy milyen termeléshez köthet ő költségei vannak. A két
rendszer előnyeit ötvözi a Magyarország által is választott ún . „hibrid” modell, amel y
a nivelláló területalapú felosztást kombinálja a történelmi referenciákkal . Ebben az
esetben az SPS boríték egy előre meghatározott komponense a regionális modellhez
hasonlóan területi átalányként, míg a fennmaradó rész történelmi referenciák alapján
üzemenként differenciáltan kerül kiosztásra a gazdálkodónak úgy, hogy a két
komponens (fix és változó) összegzésre kerül, és az els ő évben bejelentkezett területte l
lesz elosztva. Az új tagországok számára a KAP reform a SAPS-hoz való hasonlósá g
miatt kötelezően a regionális modellt írta el ő és csak későbbi jogszabály változással
teremtődött meg a hibrid modell kialakításának lehetősége ezekben az országokban . A
javaslat a hibrid modell bevezetéséhez szükséges nemzeti hatáskörbe tartozó
rendelkezéseket állapít meg .

A tagállam a támogatási felső határ egy részét visszatarthatja ún. nemzeti tartalé k
címén . A nemzeti tartalék tartalmazza a támogatási fels ő határ és a támogatás i
jogosultságok összességének különbségét is, amennyiben az utóbbi a kisebb (ki ne m
osztott jogosultságok) . A nemzeti tartalék összege növekszik továbbá a fel ne m
használt támogatási jogosultságokkal, amelyek automatikusan a nemzeti tartalékra
szállnak, továbbá a tagállamok által opcionálisan alkalmazott, a jogosultságo k
értékesítéséhez kapcsolódó százalékos elvonásokkal . Magasabb elvonási kulc s
alkalmazható pl . föld nélküli jogosultság-elidegenítés esetében .

A nemzeti tartalék felhasználása speciális esetekhez köthető . A tagállam a tartalék
terhére objektív és diszkriminációmentes feltételrendszer alapján új támogatás i
jogosultságokat oszthat ki, illetve a meglévők fajlagos értékét növelheti .

Nemzeti tartalék az SPS rendszer relatív zártságán javíthat . A nemzeti tartalék
szolgálhat fontos ágazatpolitikai célokat, kapcsolódhat szerkezetátalakítás i
programokhoz és kezelhet bizonyos vis major és jogszabályban felsorolt egyé b
speciális helyzeteket, de mindenekel őtt a rendszerbe kés őbb belépni szándékozó új
termelők, illetve fiatal agrárvállalkozók számára biztosít támogatási jogosultságokat .
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Az új tagországok a tartalékot a SAPS/SPS átállás következtében előállt speciáli s
esetek kezelésére is felhasználhatják. Az új tagállamok részére fennálló megnövel t
nemzeti tartalék lehetővé teheti a SAPS/top up rendszer ágazati támogatás i
preferenciáinak „átmentését” az SPS rendszer idejére .

Egész számmal ki nem fejezhet ő töredék hektárok után töredék jogosultságo k
kerülnek megállapításra. A szétválások, fúziók, birtokrendezés stb . következtébe n
további töredék hektárok és - akár különböző fajlagos értékű - töredék jogosultságok is
keletkezhetnek, amelyeket szintén a nemzeti tartalékon keresztül lehet „konszolidálni” .

A rendszer lehetőséget teremt a mezőgazdasági termel őnek juttatott közvetlen
kifizetések csökkentésére vagy megszüntetésére abban az esetben, ha a termelő nem
tartja be a kölcsönös megfeleltetés szabályait . Ez két részből, a „jogszabályban foglal t
gazdálkodási követelményekb ől” és a „helyes mezőgazdasági- és környezeti állapo t
fenntartásából” áll . Az előírt követelmények 19 közösségi jogszabályt ölelnek fel, míg a
jó mezőgazdasági és ökológiai állapot minimumkövetelményeit a tagállamoknak kel l
meghatározni egy uniós keret alapján .

A kölcsönös megfeleltetés követelményrendszerének a mezőgazdasági üze m
szintjén kell eleget tenni . A jogkövetkezményeket is üzemi szinten alkalmazzák . A
kölcsönös megfeleltetés egyes szabályainak alkalmazására (környezetvédelem ,
állatjelölés stb .) — az SPS rendszerre való átállástól függetlenül — már 2009-t ől
kezdődően sort kell keríteni . A szabályrendszer további elemeit 2011-t ől kell
alkalmazni . Ezek a jogszabályok már a nemzeti jogrendek részét képezik, é s
betartásukat különféle szervek hatósági ellen őrzés keretében vizsgálják, de a közvetlen
támogatások folyósításának az SPS rendszer bevezetése el őtt nem voltak feltételei . Az
SPS rendszerben a fizikai ellen őrzésre kiválasztott kérelmezőket a kifizető
ügynökségnek a kölcsönös megfelelés követelményei alapján is — az érintet t
szakhatóságok bevonásával — ellenőriznie kell, és az esetleges meg nem felelés t
további szempontok szerint kell súlyoznia, majd megállapítani a támogatá s
csökkentésének mértékét vagy a támogatásból történő teljes kizárást . Vizsgálandó ,
hogy a nem-teljesítés szándékos vagy hanyagságból fakad, ismétl ődő vagy
alkalomszerű stb .

Az egyes „meg nem felelések” következtében alkalmazandó egyedi szankcióka t
összegezni kell, és a teljes támogatás vonatkozásában kell megállapítani eg y
csökkentési kulcsot .

Fő szabályként — a SAPS/top up rendszerrel ellentétben — támogatási jogosultság
csak jogosult területtel együtt eredményez támogatást . Derogációként, bizonyo s
esetben azok a tejtermelők, szarvasmarha és juhtartók, akik támogatási referenciával
igen, de megfelelő földterülettel nem rendelkeztek, terület nélkül is kaphatna k
támogatást, amennyiben a nagy számosállat egységben (LU) kifejezett állatlétszámuk
legalább felét megtartják . Ezen támogatási jogosultságokat „speciális feltételektől
függő támogatási jogosultságoknak” nevezzük, hiszen ezek nem tekinthet ők a
termeléstő l teljesen függetlennek, de mégis az SPS rendszer részét képezik .

Mivel ezek a támogatási jogosultságok földterülettől függetlenül is aktiválhatók, a
normál jogosultságoktól elkülönülten kell őket kezelni . A speciális támogatás i
jogosultságok igénybevételének lehetősége az új tagállamok területnélküli állattartói
részére is fennáll .
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Az SPS hazai modelljének kialakításánál az alábbi szempontok érvényesülése a
legfontosabb :

— a mezőgazdasági termelés fejlődésének elősegítése azáltal, hogy a
gazdálkodók biztonságát erősítsük a jelenlegi földhasználati viszonyok
stabilizálásával, kiegyensúlyozott földpiac fenntartásával ,

— az állattenyésztési ágazatok preferenciájának maximáli s
figyelembevétele ,

— a piaci viszonyokhoz igazodó szerkezeti kiigazítás ösztönzése ,
— az Új Magyarország Vidékfejlesztési Programmal (ÚMVP) való telje s

összhang megteremtése .
Lényeges technikai szempontok :

— a rendszerben rejl ő szabályozási rugalmasság maximális kihasználása ,
— a SAPS-ról történő átállás minél kisebb megrázkódtatásokkal történő

megvalósítása az egyes szereplők egyéni veszteség-haszon optimalizácóján keresztül ,
— az igazságosság, az átláthatóság és végrehajthatóság elveinek

alkalmazásán keresztül az átállás társadalmi elfogadhatóságának megteremtése ,
— az átállás adminisztrációs terheinek ésszer ű korlátok közt tartása, a

várható jogviták számának csökkentése ,
— a finanszírozhatóság és a pénzügyi tervezhet őség szempontjainak

figyelemmel kísérése .
— Magyarországnak a nemzeti támogatáspolitikai célkitűzéseinek

érvényesítésére az adott jogszabályi korlátok között lehet ősége van. A javaslat ezen
prioritások érvényesítéséhez is biztosítani kívánja a jogi kereteket .

A támogatási jogosultságok az alkalmazás els ő évében kerülnek kiosztásra, 2013 .
évi 100%-os névértéken. A tényleges kifizetés ennél a tárgyévben kisebb lesz ,
meghatározott „diszkont” szint lesz érvényes . A szerzett jogosultságok hektárra vetített
értéke üzemenként eltér ő, a támogatás lehívása csak jogosult területtel lehetséges .
Miután a támogatási jogosultság egységértéke több évre előre kiszámítható, így
tényleges vagyoni értéket fog képviselni e jogosultság .

Az SPS első évében kiosztásra kerülő támogatási jogosultság két komponensb ől
fog állni .

Az első komponens az, amely minden, a tárgyévben bejelentkezett, a jogosultság i
kritériumoknak megfelel ő , jogosult területtel rendelkez ő földhasználót megillet . Ez az
un. regionális komponens .

A regionális komponenshez meg kell állapítani az országos SPS regionáli s
támogatási borítékot, amit elosztunk a bejelentkezett hektárszámmal . A második
komponens pedig (az, ami differenciál) az un . kiegészítő komponens. A differenciálás
objektív módon kerül meghatározásra, mivel az üzemszint ű kiegészítő
referenciaösszeg az üzem által a bázisid őszakban igénybe vett ágazat- é s
üzemspecifikus támogatások (ágazati top up-ok és külön cukor és zöldség gyümölc s
kifizetés) arányában történik .

A kiegészítő komponenshez meg kell állapítani az országos kiegészít ő SPS
borítékot, amely az eltérítések összességét tartalmazza . A kiegészítő elosztási rendszer
segítségével egyéni referenciaösszegek kerülnek megállapításra, elosztva a jogosul t
hektárszámmal, és az így kapott érték a kiegészít ő komponens.
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A termelő jogosultságainak száma a bejelentett hektárszám lesz, a jogosultságo k
névértékét pedig a regionális komponens+ kiegészít ő komponens összege adja.

A kiegészítő komponens a nemzeti tartalékból kerül kiosztásra az áttérés évében ,
tehát a nemzeti tartalék arányát országos szinten a kiegészít ő boríték / SPS keret
osztása adja. A közösségi szabályozás a SAPS-ról az SPS-re történ ő áttérés évében
nem korlátozza a nemzeti tartalék nagyságát, csak azt rögzíti, hogy az elosztás t
objektív kritériumok alapján kell megvalósítani .

A top up keretében megvalósított differenciálás „átültetése” logikus, a közösségi
szabályozás elveivel összhangban lev ő megoldás.

Technikailag tehát két nemzeti tartalékot kell képezni az áttérés évében :
a „hagyományos” tartalékot a speciális esetek kezelésére, é s
a kiegészítő komponensekbő l álló tartalékot (elkülönített tartalék) .
Magyarország élni kíván azzal az új tagállamok részére fennálló lehet őséggel, hogy

az SPS szempontjából az ország területe egy régiónak legyen tekinthető . E régió nem
azonos a tervezési vagy statisztikai célokat szolgáló régió fogalommal, kifejezetten a
vonatkozó közösségi jogi aktus nemzeti végrehajtását jelenti .

Magyarország az SPS alkalmazása alatt is az 1 ha minimális üzemméretet kívánj a
előírni .

A támogatási jogosultságok értékesítésekor a nemzeti tartalék részére történ ő
elvonás mértéke, illetve a föld nélküli vagy a földdel együtt történ ő értékesítéshez
kapcsolódó elvonás eltérése nemzeti hatáskörben elvégzend ő, alapvetően
birtokpolitikai döntés .

Szükséges azt is törvényben kimondani, hogy a jogosultságok, mint vagyonérték ű
jogok első kiosztása eredeti szerzésnek minősül, így nem adóköteles . A támogatás i
jogosultság átruházásakor (pl . eladás, ajándékozás, csere) a nemzeti tartalék javára
bizonyos „visszatartási” lehetőségekkel lehet élni .

A visszatartás célja agrárpolitikai preferenciák érvényesítése mellett a nemzeti
tartalék feltöltése, amiből az új belépők támogatási jogosultságokat kaphatnak .

Az 1782/2003/EK rendelet 71k cikke értelmében a tagállamok az egységes
támogatási rendszerre való átállásról a bevezetés évét megel őző augusztus 1-i g
dönthetnek, melyr ől a Bizottságot tájékoztatni kell . Indokolt, hogy az átállás alapvető
jogi rendje még az átállás bejelentését megel őzően kerüljön kialakításra. Az egységes
támogatási rendszer bevezetéséről való döntés a tagállam felelőssége, annak
elfogadásáról az EU egyetlen szerve sem hoz külön döntést .

A javaslat megteremti annak a lehetőségét is, hogy a magyar agrárgazdaságo t
érintő legfontosabb kérdésekről (az átállás időpontjáról, valamint az alkalmazand ó
legfontosabb strukturális kérdésekről) a nemzeti szuverenitás legfőbb letéteményese ,
az Országgyűlés döntsön .

A javaslatban szerepl ő kérdések önálló törvényben való szabályozását az tesz i
indokolttá, hogy amíg a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászat i
támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseir ől szóló
2007. évi XVII. törvény (a továbbiakban : 2007. évi XVII. törvény) eljárási, addig a
javaslat döntően anyagi jogi kérdéseket szabályoz . Az önálló törvényi szabályozást
jogpolitikai megfontolások is indokolják. A támogatási jogosultságok bevezetése a z
agrárgazdaság számára olyan alapvető , stratégiai kérdéseket szabályoz, amely érezhető
változásokat fog eredményezni a jogrendszer más elemeiben is .



28

A javaslat részben az alábbi közösségi jogi aktusok nemzeti végrehajtásáho z
szükséges rendelkezéseket állapítja meg :

a) a Tanács 1782/2003/EK rendelete (2003. szeptember 29 .) a közös
agrárpolitika keretébe tartozó közvetlen támogatási rendszerek közös szabályaina k
megállapításáról és a mezőgazdasági termelők részére meghatározott támogatás i
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/EK rendeletek módosításáról ;

b) a Bizottság 795/2004/EK rendelete (2004 . április 21 .) a közös agrárpolitika
keretébe tartozó közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáró l
és a mezőgazdasági termel ők részére meghatározott támogatási rendszerek
létrehozásáról szóló 1782/2003/EK tanácsi rendeletben meghatározott egysége s
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 vonatkozó részletes szabályok megállapításáról .

A javaslat a fenti közösségi jogi aktusok esetében csak a jogi, vag y
gazdaságpolitikai megfontolásból szükséges kérdéseket szabályozza törvényi szinten ,
míg a szakmai részletkérdések szabályozására a Kormány, illetve az agrárpolitikáér t
felelős miniszter kapna felhatalmazást.

Érdemes megvizsgálni, hogy a javaslat miként viszonyul a közös agrárpolitika
jelenleg előkészítés alatt álló felülvizsgálatához :

Ugyan a KAP egészségügyi felülvizsgálatának hivatalos dokumentumát csak 2008 .
május 21-én hozta a Bizottság nyilvánosságra, és a minisztertanácsi jóváhagyás csak
2008 októberében várható, nem érdektelen a Bizottság informálisan megszerzet t
tervezetében szereplő javaslatok áttekintése . Megjegyzendő , hogy a javaslatok az SPS
vonatkozásában a 2007 novemberi bizottsági kommunikációból, a Tanácsban lezajlot t
vita konklúzióiból és a Bizottság informális közléseib ől többé-kevésbé levezethet ők,
így a ténylegesen beterjesztésre kerül ő dokumentumok vonatkozásában lényegi
változásokat nem várunk. Az azonban elképzelhet ő , hogy az SPS rendszerre való
kötelező átállás időpontja 2013-ra tolódna el, ami viszont nem érinti a kölcsönö s
megfeleltetés egyes rendelkezéseinek 2009-ben történő bevezetését .

1 . A "Health Check" javaslat az SPS rendszert alapjaiban nem változtatja meg ,
inkább technikai kiigazításnak tekinthető , így a magyar modell alkalmazhatóságát se m
kérdőjelezi meg. Ennek fontosabb pontjai :

Progresszív moduláció

üzemméret 2009 2010 2011 201 2
250-5000 € 0 0 0 0
5000-100 000 € 7% 9% 11% 13 %
100

	

000-200
000 €

10% 12% 14% 17%
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200

	

000-300 13% 15% 17% 20%
000 €

300 000 €< 16% 19% 20% 23%

A szöveg alapján a moduláció (pénzátcsoportosítás a közvetlen támogatásoktól a
vidékfejlesztésbe) akkortól vonatkozna Magyarországra, mikortól elérnénk az EU 1 5
szintjét. Így pl . a legmagasabb sávban már 2011-tő l már nem lehetne top up–ot fizetni .
A korábbi „franchise” rendszernél viszont egyszerűbb a végrehajtás .

2. Farmer definíciója-feltételes regisztráció
Tekintettel arra az Európai Számvevőszék által feltárt tényre, hogy az EU-15

országai eddig is nemzeti jogszabályban sz űkítették a jogosult farmer fogalmát, a
Bizottság nem tesz mást, mint a közösségi jogot igazítja a nemzeti gyakorlathoz . A
regisztráció feltételhez kötése erősebb lehetőséget biztosít számunkra is a spekulatív
céllal létrehozott gazdaságok kisz űrésére, így a javaslat Magyarország részérő l
mindenképpen támogatandó .

3. Területpihentetés eltörlése
A Bizottság nem a jelenlegi nulla kulcsos rendszer, hanem a területpihentetés telje s

eltörlésére tesz javaslatot . Mi eddig is erre számítottunk .

4. A nemzeti tartalék jogcímei és azok céljai, az egyes jogcímekre alkalmazot t
százalékos megkötések feloldásán kívül nem változnak. A nemzeti tartalék egyéb ,
részletes szabályozást igénylő elemei (pl . a speciális helyzet definíciója) várhatóan a
2008 . novemberi jóváhagyást követően a 795/2004/EK bizottsági rendelet módosítás a
kapcsán kerülnek megállapításra, így a nemzeti tartalék teljes „arzenálja” feltehet ően
csak az év végén válik ismertté . Ezen kisebb bizonytalanság a javaslatot nem érinti ,
hiszen a törvénytervezetben felsorolt célok változatlanul maradnak, míg a bizottság i
végrehajtási rendeletben megjelen ő részletszabályok végrehajtása tárcarendeletben
valósul meg .

5. A minőségi termelés ösztönzése (az ún 69. cikk)
Az egész „health check” javaslat leginkább figyelemre méltó eleme . Az eddigi

ágazati 10% helyett most a teljes SPS boríték 10% -át lehetne speciális célokr a
felhasználni . A tanácsi konklúzióval ellentétben az egyértelm ű ágazati termeléshe z
kötés helyett minőségi termelést eredményez ő speciális gazdálkodás, regionálisan
jellemző állattenyésztés meg őrzése illetve szerkezetátalakítás és az elnéptelenedé s
megakadályozása szerepel a jogcímek között . Ebből a forrásból lehetne egye s
állatbetegségek után kártérítést illetve a növénytermesztés esetében biztosítás i
díjtámogatást fizetni . A vita során feltehetően egyes tagországok az általános ágazati
termeléshez kötési jelleg erősítését fogják szorgalmazni . Későbbi döntési kérdés, hogy
a 69 . cikket az eddigi tervek szerint (hízott bika és marha extenzifikáció 10%-o s
termeléshez kötése) bevezetjük 2009-ben, majd 2010-től esetleg az új lehetőségekkel
bővítjük a menüt. Ebben az esetben 2010-től minden jogosultság értékét egy lineári s
kulcs szerint csökkentenünk kell, hogy az új célok forrásigényét megteremthessük . A
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rendszer ilyen finomhangolását – a támogatási jogosultságok értékéne k
módosíthatóságán keresztül – a javaslat nem zárja ki .

6. Termeléshez kötött jogcímek
A Bizottság egyes termeléshez kötött jogcímek megszüntetését és az SPS-b e

integrálását tervezi (rizs, energianövények, fehérjenövények, héjas gyümölcsök ,
vetőmagvak, durumbúza, GOFR) . Ezen változások végrehajtása csupán azt jelentené,
hogy a megszűnő termeléshez kötött jogcím átalakul többlet jogosultsággá az érintet t
termelők vonatkozásában . A Magyarország által választott állattenyésztési opciók
közül az anyajuh és az anyatehén termeléshez kötése megmarad azzal, hogy az utóbb i
esetben 50€/egyed nemzeti támogatás is adható . A vágási jogcímek (feln őtt és borjú)
és a hízott bika támogatás viszont 50%-on adható és csak 2010 és 2011-ben .
Amennyiben a javasolt változtatások elfogadásra kerülnek, az a jelenleg termeléshez
kötött jogcímek SPS-be olvasztását jelentené . Ennek végrehajtása igen egyszerű, az
eddigi reformok (mediterrán termékek, cukor, zöldség-gyümölcs, bor stb .) technikáját
alkalmazva a már meglévő jogosultság értéke kerül megnövelésre az érintet t
termelőnél, amit a javaslat kezelni tud.

7. Jogosult terület.
Az új tagországoknak lehetőségük van arra, hogy a 2009. évi teljes terület helyett a

2005-2007 . évek SAPS területének átlagára osszanak jogosultságot . Magyarország
számára ez nem preferált opció .

8. Dohány
Számos tagország kérte a jelenlegi dohány reform felülvizsgálatát, ami a dohán y

támogatás részleges termeléshez kötésének 2010 utáni meghosszabbítását jelentené . A
kérdés a javaslat szempontjából semlegesnek tekinthető .

A javaslat birtokpolitikai összefüggéseiről az alábbiakat lehet rögzíteni.
Megközelítőleg 5-5,5 millió hektár termőföld esetében stabilizálódnak a földhasználat i
viszonyok, illetve erősíti azt az igényt, hogy a bérbeadó és a bérl ő között átlátható, é s
jogilag is rendezett kapcsolat jöjjön létre, ami az agrárvállalkozások versenyképessége
szempontjából alapvető fontosságú . Reálisan kell számolni azzal, hogy több százezer
hektár mezőgazdasági terület – amelyet eddig nem jelentettek be az egysége s
támogatási rendszerbe – a kés őbbiekben sajátos puffer szerepet fog ellátni . Számoln i
kell a kettős földárral is. Más ára lesz a földnek, ha azzal együtt támogatási
jogosultságot is átruháznak, mint akkor, amikor erre nem kerül sor. A közösségi jo g
és így a javaslat is – a támogatási jogosultságot nem tekinti dologi hatályú vagyon i
értékű jognak, az minden esetben a föld használóját és nem pedig tulajdonosát illeti . A
föld tulajdonosa csak abban az esetben vehet igénybe támogatást, ha ténylegesen
földhasználó mezőgazdasági termelő. A föld tulajdonosa egyébként a részbe n
adómentes haszonbérleti díjon keresztül részesedik a földhasználat során a
mezőgazdasági termel őnél keletkezett jövedelemből . Az agrárvállalkozások által a
földtulajdonosok részére évente kifizetend ő földbérleti díj esetenként meghaladja az
összes hazai mezőgazdasági vállalkozás éves nyereségét . Figyelemmel arra, hogy
önmagában sem a támogatási jogosultság, sem pedig a termőföld nem jogosít
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támogatás igénybevételére, reálisan kell azzal számolni, hogy mind a bérbeadót, min d
pedig a bérlőt az új rendszer — szélsőséges eseteket leszámítva — a kölcsönö s
előnyökön nyugvó megegyezésre fogja ösztönözni . Miután a régi EU tagállamokban
kialakított sajátos nemzeti érdekeket tükröz ő birtokpolitikai szabályok (elővásárlás ,
előhaszonbérlet, öröklés, birtok minimum-maximum, termel ői regisztráció,
szakismeret, helyben lakás stb .) úgy lettek kialakítva, hogy azok az EU Közö s
Agrárpolitikájának mezőgazdasági termel őre, illetve mezőgazdasági üzemre épülő
támogatási rendjével összhangban legyenek, Magyarországon is számolni kell az
előzőekben jelzettekkel való összhang megteremtésének igényével, illetve
szükségességével . A birtokpolitika egyik feladata a támogatási jogosultságok
igénybevételéhez szükséges jogi feltételek biztosítása . A javaslat ebbe az irányba
mutató lépéseket is tesz (a haszonbérlet minimális idejének megállapítása) .

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

Ad. (1) bekezdés: A javaslat által érintett nemzeti hatáskörbe tartoz ó
szabályozási területeket öleli fel . A javaslat által érintett nemzeti hatáskörbe tartoz ó
szabályozási kör nem teljes . A kapcsolódó jogterületek szabályainak megállapítását ,
módosítását részben a javaslat záró rendelkezései tartalmazzák, részben pedig kés őbb
kerülnek megalkotásra . A felsorolt témakörökre vonatkozó alapvet ő közösségi anyag i
jogi rendelkezéseket a Tanács 1782/2003/EK rendelete, valamint a Bizottság
795/2004/EK rendelete tartalmazza .

Ad. (2) bekezdés : A javaslat meghatározza azt az eljárási rendet, amelynek
alkalmazásával a kérelmeket a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szer v
elbírálja. A javaslat többi rendelkezése dönt ően anyagi jogi kérdéseket szabályoz . A
mezőgazdasági vidékfejlesztési támogatási szerv döntéseit mint akkrreditált kifizető
ügynökség hozza meg .

Ad. (3) bekezdés: A javaslat rendelkezéseit a közvetlenül alkalmazand ó
közösségi jogi aktussal együtt kell alkalmazni, illetve értelmezni . Az alapvető
rendelkezéseket a javaslat záró rendelkezései külön is felsorolják .

Ad. (4) bekezdés: Az 1782/2003/EK rendelet 71e cikk (2) bekezdés e
értelmében Magyarország egyetlen régiónak tekinthet ő , amelyet a javaslat törvényi
szinten is rögzít. Az alkalmazásra kerülő rendszer alapvető gazdaságpolitikai ,
stratégiai értékítéletet tükröz, ezért is indokolt, hogy e kérdésben az Országgy űlés
döntsön .

Ad . (5) bekezdés: A Magyarország részére megállapított nemzeti támogatás i
felső határról az 1782/2003/EK rendelet 71c cikke, valamint VIIIa melléklet e
rendelkezik. A támogatási felső határ jelenti azt az összeget, amelyet az adott tagállam
a mellékletben megjelölt évben támogatásra összesen felhasználhat . Az (5) bekezdé s
felsorolja azokat az un . „pénzügyi borítékokat”, amelyek az egyes intézkedés
csoportokhoz kapcsolódnak . Az egyes pénzügyi borítékokhoz kapcsolható
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keretösszegek meghatározására az agrárpolitikáért felel ős miniszter kap
felhatalmazást . A végleges pénzügyi keretek kialakítására csak a 2009-ben benyújtot t
összes egységes támogatási kérelem adatainak feldolgozása után van mód . Ezen
adatokból lehet végső soron meghatározni azokat a belső pénzügyi arányokat, amelyek
pl . az elkülönített nemzeti tartalék, illetve a nemzeti tartalék között fennállhatnak . Elég
pl . utalni arra az eljárást gyorsító rendelkezésre, miszerint a 2009. november 30-ig
jogerősen el nem bírált igényeket már nem az elkülönített nemzeti tartalékból, hane m
az általános célokat szolgáló nemzeti tartalékból kell kielégíteni . Ez pedig adott
esetben az egyes „borítékok” közötti bels ő átcsoportosítással valósítható meg . Az
átcsoportosításnál pedig mindenkor be kell tartani az ennek lehetőségéről rendelkező
közösségi rendelkezéseket (pl . a Bizottsággal való előzetes egyeztetés kötelezettsége) .
Összességében ezen indokok miatt került a javaslatba, hogy a pénzeszközö k
felhasználásáról szóló döntés kormányzati, és nem pedig törvényhozói feladat .

A támogatási jogosultságok nemzeti tartalékáról az 1782/2003/EK rendelet 71 d
cikke, valamint a 795/2004/EK rendelet 2 . fejezete tartalmaz rendelkezést . Ezek
alapján kétféle nemzeti tartalék különböztethet ő meg: az egyik, amelyből a tagállam a
különleges helyzetbe került gazdaságok részére biztosít támogatási jogosultságot
(1782/2003/EK rendelet 71d cikk (2) bekezdés, (7) bekezdés), a másik pedig a
támogatási jogosultságok első kiosztásának eszköze (1782/2003/EK rendelet 71/d cikk
(3) bekezdés) .

A 2. §-hoz

Ad. a) pont: A közösségi jogszabályok magyar fordítása részben a „kiosztás”
(lásd pl. 795/2004/EK rendelet 3 . szakaszának a címe) részben pedig az „utal ki"(lásd
pl. 1782/2003/EK rendelet 71d cikk (2)-(3) bekezdését) kifejezést használja . Annak
érdekében, hogy a hazai jogalkalmazás egységes legyen, a javaslat egységesen a
kiosztás fogalmat használja, amely tartalmában a támogatási jogosultság kérelemre ,
határozatban történő megállapítását jelenti .

Ad b) pont: A mezőgazdasági termelő fogalmának tagállami szintű
meghatározása az EU tagállamainak egyik legfontosabb agrárpolitikai döntése . A
javaslatban szerepl ő kritériumok megteremtik annak a lehetőségét, hogy a szabályozás
szintjén is egyértelműen elkülönüljenek a mezőgazdasági tevékenységgel
élethivatásszerűen foglalkozó, rendszeres piaci szereplőnek minősülő mezőgazdasági
termelők azoktól, akik első sorban saját fogyasztásra termelnek . Meg kell jegyezni ,
hogy ezen kettősség tekintetében már konszenzus alakult ki az érintettek között (lásd :
az agrárgazdaság fejlesztéséről szóló 1997. évi CXIV. törvény 4. § (1)-(2)
bekezdésében megfogalmazott különbségtételt .) A javaslat a mez őgazdasági termel ő
fogalmán keresztül próbál meg különbséget tenni a szabályozás szintjén is a két nag y
társadalmi csoport között . Látni kell, hogy a versenyszférában működők számára nem
ugyanazok az általános gazdálkodási feltételek (lásd pl . a kölcsönös megfeleltetéssel
kapcsolatos feltételek kötelező teljesítése, és az ehhez nyújtott közösségi támogatást a
mezőgazdaság piaci szerepl ői tekintetében, amely korlátozások viszont ne m
vonatkoznak a támogatási rendszerben részt nem vev ő , egyébként mez őgazdasági
tevékenységet folytatókra .) A javaslatban szereplő feltételek egyébként olyan általános
feltételek, amelyek a tényleges mez őgazdasági tevékenység folytatásához
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elengedhetetlenek, teljesítésük nem tér el az általános gazdálkodási gyakorlattól ,
viszont alkalmasak arra, hogy hosszabb távon kisz űrjék azokat, akik nem folytatnak
valós mezőgazdasági tevékenységet . Ez egyébként a javaslat egyik meghatározó
szakmapolitikai koncepciója .

A közösségi jogi aktusokban meghatározott általános feltételeken túlmenően
valamennyi régi EU tagállam nemzeti szinten fogalmazza meg a gazdaságpolitikai
értékítéletet is tükröző kritériumokat. A mezőgazdasági termelő fogalomnál alapvet ő
kritériumnak kell tekinteni, hogy mezőgazdasági tevékenységét saját nevében és sajá t
kockázatára végezze . Ezzel az elhatárolással különbséget lehet tenni aközött, hogy a z
érintett személy a termelési folyamat egészéért, vagy csak egy részéért (pl . felesbérlő,
részesművelő , állatoknál a bértartás, vagy egy-egy munkafolyamat végzésére történő
vállalkozás) felelős. Ugyanaz a földterület, állatállomány, illetve támogatás i
jogosultság mindig csak egy termelő esetén ad jogosultságot a támogatás
igénybevételére . Ez az egyértelmű helyzet egyben segíti pl. a kölcsönös
megfeleltetésre vonatkozó szabályok betartásának ellenőrzését is. Más
megközelítésben, azt a termel őt kell a szabályok betartásáért felel ős személynek
tekinteni, aki benyújtja a támogatási kérelmet . A 2007 . évi XVII. törvény 28. § (5)
bekezdése rögzíti, hogy a mezőgazdasági termelőkre, illetve a mezőgazdasági
üzemekre vonatkozó nyilvántartásról a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatás i
szerv az ügyfélnyilvántartáson belül gondoskodik . A fogalom megteremti annak a
lehetőségét, hogy az ügyfélnyilvántartás, mint legnagyobb halmazon belül a
mezőgazdasági termelők halmazát el lehessen különíteni, ami önmagában nem
eredményezi új regisztrációs szám kiadását . Az elkülönülés alapja: részvétel az
egységes támogatási rendszerben . Ez az elkülönítés a termelőhöz kapcsolódó
regisztrációs szám, valamint a támogatási jogosultság alapján történne . Ugyanezen
logika szerint történne a mezőgazdasági üzemek elkülönítése is. Az elkülönítést az
teszi szükségessé, hogy az 1782/2003/EK rendelet végig a mez őgazdasági termelőkre,
illetve a mezőgazdasági üzemekre vonatkozóan állapít meg szabályokat (pl . az
1782/2003/EK rendelet 19 . cikk). A saját néven, illetve saját kockázatra folytatot t
mezőgazdasági tevékenységre való utalás összhangban van a 795/2004/EK rendelet 2 .
cikk k) pontja szerinti meghatározással, valamint iránymutatásul szolgálhat a
1782/2003/EK rendelet 29 . cikkében foglaltak alkalmazásához (támogatási jogosultság
megszerzéséhez szükséges körülmények mesterséges megteremtése) . A
mezőgazdasági termelők személyazonosságának megállapításáról a 796/2004/EK
rendelet 5 . cikk f) pont rendelkezik . Erre az azonosításra többek között a regisztráció s
szám alkalmazásával is sor kerülhet . Erre figyelemmel a mezőgazdasági termelő
fogalmánál a nyilvántartásba vétel — nem előzetesen, hanem legkésőbb a támogatás i
kérelemmel egyidejűleg — nem lehet ellentétes a közösségi jogi aktusokkal . Ezen
túlmenően az EU régebbi tagállamaiban alkalmazott gyakorlat, miszerint a
mezőgazdasági termelő fogalmának nemzeti jogszabályokban történő , a közösségi
joghoz képest szűkítő rendelkezéseket is tartalmazó megfogalmazása az adott tagálla m
alapvető nemzeti érdekeltségi viszonyait is tükrözi .

Ad c) pont: A jogszabályban foglalt feltételek teljesítése eseté n
házasságkötéssel is szerezhető nagykorúság még a 18 . életév betöltése előtt . Nincs
jogi, vagy szakmai indoka annak, hogy ezen, egyébként cselekvőképes személyeket
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megfosszuk a mez őgazdasági vállalkozásban való részvételtől, illetve az ahhoz
nyújtandó támogatástól . A negyvenedik életév összhangban van az Új Magyarorszá g
Vidékfejlesztési Program gazdaság átadási támogatásra meghatározot t
követelményekkel .

Ad d) pont : E fogalom meghatározás a mezőgazdasági termelő személyén,
valamint az ahhoz tartozó regisztrációs számon keresztül kapcsolja össze a
mezőgazdasági üzemhez tartozó gazdálkodási egységeket. E fogalom meghatározására
azért is szükség van, mivel pl . a kölcsönös megfeleltetéssel kapcsolatos szabályo k
betartásának ellen őrzése, a jogkövetkezmény alkalmazása szintén üzemi szinten
történik. A támogatási jogosultság egységértékének megállapítására a termelő részére
üzemi szinten kifizetett támogatások szolgálnak, továbbá ugyancsak üzemi szinte n
vizsgálják a támogatható területet is . Az üzem fogalomhoz szorosan kapcsolódik a z
ahhoz tartozó vagyon fogalmának meghatározása.

A javaslatban szerepl ő üzem fogalom csak az egységes támogatási rendsze r
működésével összefüggésben jelent jogi egységet. A jelenleg hatályos szabályok
szerint a mezőgazdasági üzemhez tartozó egyes vagyonelemekkel kapcsolatos adózási
következményeket külön-külön kell figyelembe venni .

A javaslatban szereplő feltételek teljesítésének együttesen kell fennállnia .
A javaslatban szerepl ő megoldás nem jelenti azt, hogy a mez őgazdasági és

vidékfejlesztési támogatási szervnél külön üzemi nyilvántartást kelljen felfektetni ,
hiszen a nyilvántartásban szerepl ő, és regisztrációs számmal rendelkező összes
ügyfélhez kisebb halmazt képez a mezőgazdasági termelők csoportja. Ezen túlmenően
egy adott földterület (parcella) az ENAR-ban nyilvántartott állat, valamint a tartás i
hely, továbbá a támogatási jogosultság mindig csak egy személyhez, a mez őgazdasági
termelőhöz és ezen keresztül egy mezőgazdasági üzemhez kapcsolható .

Az 1782/2003/EK rendelet 2 . cikk b) pontja a mezőgazdasági üzem fogalmát a z
alábbiak szerint határozza meg : „adott mezőgazdasági termelő által vezetett
ugyanazon tagállam területén található termelőegységek összessége” . A 795/2004/EK
rendelet 2 . cikk j) pontja a termelési egység fogalmát az alábbiak szerint határozza
meg: „termelési egység : legalább egy olyan terület, amely a bázisid őszak során
közvetlen támogatásokra vonatkozó igényt alapozott meg . . .” A javaslat a közösség i
jogi aktusok által biztosított keretek közötti fogalom meghatározást ad .

A javaslat a mezőgazdasági üzemet vagyonösszességnek definiálja . E vagyon
az SPS szempontjából két részre osztható : az a vagyon, amelyet a termelő az egységes
támogatási kérelemben megjelöl (föld, állatállomány, támogatási jogosultság) és a z
egyéb eszközök, mely utóbbiak az SPS rendszer keretében nem kerülne k
nyilvántartásra, de a mez őgazdasági tevékenység folytatásához szükségesek (gépek,
felszerelések, épületek) . A javaslatban szerepl ő megfogalmazás nem tesz különbsége t
aközött, hogy az egyes vagyonelemek a termelő tulajdonában, illetve használatában
vannak, mivel a támogatás igénybevétele szempontjából a tényleges használat a
mérvadó.

A javaslat felsorolja azon vagyonelemeket, amelyeket az Integrált Igazgatási é s
Ellenőrzési Rendszerben (IIER) amúgy is nyilvántart, illetve a kölcsönös
megfeleltetésre vonatkozó rendelkezések betartásakor az illetékes hatóságok amúgy i s
ellenőriznek. Ezek a vagyonelemek egyben a mezőgazdasági termelőt megillető
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támogatás alapjául is szolgálnak . Így ezen vagyonelemek képezik a támogatás
kifizetésének a jogalapját, illetve részben a kölcsönös megfeleltetéshez kapcsolód ó
ellenőrzés alapját (lásd p1 . 1782/2003/EK rendelet 44 . cikk (2) bekezdése, 71/A cikk
(3) bekezdés, 71/F cikk (1) bekezdés). Az egyes vagyonelemek között a termelő ,
illetve a termelő regisztrációs száma teremti meg a kapcsolatot . Ennyiben a fogalo m
meghatározás az üzemet vagyon összességnek is tekinti . E megközelítésre azzal
összefüggésben kerül sor, hogy a támogatási jogosultság megállapításánál a történeti
részt a bázis évben üzemi szinten igénybevett támogatások figyelembe vételével kell
megállapítani. Az üzem, valamint az üzemhez tatozó vagyon fogalmának tisztázásár a
azért is szükség van, mivel pl . a későbbiekben ettől is függ, hogy szervezeti átalakulá s
esetén van e jogutódlás, vagy nem, illetve az milyen mértékű, továbbá kihatással lehet
a támogatási jogosultságok forgalmazásánál alkalmazandó visszatartás mértékére is) .

A mezőgazdasági vagyoni értékű jogok fogalma – figyelemmel a 2007 . évi
XVII. törvény 9. § n) pontjában foglaltakra – tágabb, mint a támogatási jogosultság
fogalom .

Az ENAR-ral kapcsolatos nyilvántartási szabályokkal kapcsolatosan részlete s
szabályokat tartalmaz :

- az egyes állatfajok egyedeinek Egységes Nyilvántartási és Azonosítás i
Rendszeréről szóló 29/2000 . (VI. 9.) FVM rendelet,

- a szarvasmarha-fajok egyedeinek jelöléséről, valamint Egységes
Nyilvántartási és Azonosítási Rendszerér ől szóló 99/2002 . (XI. 5.) FVM rendelet,

- a sertések jelöléséről, valamint Egységes Nyilvántartási és Azonosítás i
Rendszeréről szóló 116/2003 . (XI. 18.) FVM rendelet ,

- a juh és kecske fajok egyedeinek Egységes Nyilvántartási és Azonosítás i
Rendszerérő l szóló 47/2005 . (V . 23.) FVM rendelet .

A tartási helyekkel kapcsolatos részletes nyilvántartási szabályokat a tartás i
helyek, a tenyészetek és az ezekkel kapcsolatos egyes adatok országos nyilvántartási
rendszeréről szóló 119/2007 . (X. 18 .) FVM rendelet tartalmazza .

Az 1782/2003/EK rendelet 18 . cikk (2) bekezdése értelmében az integrált
igazgatási és ellenőrzési rendszer magában foglalja a szarvasmarha, juh, é s
kecskefélék azonosítására és nyilvántartására létrehozott rendszert is . A 25 . cikk (2)
bekezdése értelmében az állatok nyilvántartására szolgáló rendszerne k
kompatibilisnek kell lennie az integrált rendszerrel .

Az alábbiakban szemléltetésképpen az 1782/2003/EK rendelet néhány olyan
rendelkezése, amely az üzem fogalommal hozható összefüggésbe :

– 6. cikk (2) bekezdés b) pont : támogatáscsökkentés, kizárás akkor
alkalmazható, ha az előírások megsértése a mez őgazdasági üze m
mezőgazdasági földterületével kapcsolato s
19. cikk (1) bekezdés: „A számítógépes adatbázis a támogatás i
kérelmekből nyert adatok mezőgazdasági üzemenként történő
nyilvántartására szolgál”
22. cikk (1) bekezdés : az egységes támogatási kérelemben szerepelni
kell a mezőgazdasági üzem minden mezőgazdasági parcellájának
40. cikk (4) bekezdés c)-d) pontja értelmében vis majorként ismerhető el
a mezőgazdasági üzem földterületét lényegesen sújtó, súlyos természeti
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csapás, illetve a mezőgazdasági üzem állattartásra szolgálóépületeine k
megsemmisülése véletlen baleset következtébe n
44. cikk (2) bekezdése: „A „támogatható hektárszám” a mez őgazdasági
üzem szántóföldből, és állandó legelőből álló földterülete . . .”
71a cikk (3) bekezdése : támogatásra jogosult minimális üzemmére t
meghatározása tagállami hatáskörbe tartozi k
71f cikk (1) bekezdése értelmében valamennyi mezőgazdasági termelő
részére jár jogosultság, akinek mezőgazdasági üzeme az érintett régióban
található .

A 796/2004/EK rendelet a kölcsönös megfeleltetéssel összefüggésben a
mezőgazdasági üzemekkel kapcsolatosan az alábbi rendelkezéseket tartalmazza :

- 12. cikk (1) bekezdés d) pontja : az egységes kérelemnek a támogatási
jogosultság megállapításához szükséges minden információt tartalmaznia kell
különösen a mezőgazdasági üzem összes mezőgazdasági parcellájának
azonosítását lehetővé tevő adatok, hektárban kifejezett területük két tizedes jeg y
pontossággal, elhelyezkedésük, és adott esetben hasznosításuk, valamint arr a
vonatkozó információ, hogy a mezőgazdasági parcellát öntözik- e

- 12. cikk (3) bekezdés : a mezőgazdasági üzem összes mez őgazdasági
parcelláj ának azonosításáról tartalmaz rendelkezést (referencia parcellák)

- 45 . cikk (1) bekezdés: az ellenőrzési minta kiválasztása üzemi szinten
történik

- 65 . cikk (2) bekezdés: a támogatás csökkentésnél alkalmazott
felelősségi, felróhatósági szabályok (üzemért felelős okozta a meg nem felelést ,
üzem átruházása esetén az új tulajdonos felel őssége)

- 74. cikk: az üzem átruházásával, illetve az ezzel összefügg ő
jogutódlással, valamint a kötelezettségek teljesítésével összefügg ő
rendelkezéseket tartalmaz .

Ad. e) pont: A hazai jogi szabályozás tekintetében hiányt pótló rendelkezés a
mezőgazdasági üzemvezet ő fogalomnak a nemzeti jogrendbe való illesztése .
Természetes személy esetében – az egy termelő-egy üzem elvének megfelel ően – a
mezőgazdasági termel őt kell egyben az üzem vezetőjének tekinteni . Jogi személy ,
illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetében a javaslat szerint az
érintett szervezet képviseletére feljogosított természetes személyt kell üzemvezet őnek
tekinteni .

Ad. f) pont: A 795/2004/EK rendelet 13 . cikk (5) bekezdése értelmében az
öröklésre, és a várható öröklésre a nemzeti jogszabályokban szereplő meghatározást
kell alkalmazni. Az öröklési szabályok miatt is szükséges, hogy az üzeme t
vagyonösszességnek is tekintsük . Mezőgazdasági üzem, mint gazdasági egység
örökléséről csak akkor lehet beszélni, ha a hagyaték tárgya legalább a mezőgazdaság i
üzem IIER-ben nyilvántartott vagyona . Az egyéb vagyonelemek tekintetében a z
öröklésről azért nem kell rendelkezni, mivel azok nem állnak az SPS rendszer
működtetésével kapcsolatban. Azon vagyonelemek esetében, amely az örökhagy ó
mezőgazdasági termelő tulajdonában voltak, az öröklés egyben tulajdonváltást is
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eredményez, míg a mezőgazdasági termelő használatában levő vagyonelemek esetében
az öröklés a jogutódlást alapozhatja meg .

Ad. g) pont) : A jogutódlással kapcsolatos kérdések miatt elengedhetetlenü l
szükséges annak kimondása, hogy mi minősül a mezőgazdasági üzem átruházásának .
Ez a gyakorlatban a mezőgazdasági termelőhöz köthető regisztrációs számon
nyilvántartott összes vagyonelem feletti rendelkezési jog átruházását jelenti . Más
megközelítésben, amíg az átruházást követően a mezőgazdasági termelő rendelkezése
alatt a mezőgazdasági üzemhez tartozó az IIER-ben nyilvántartott bármilye n
vagyonelem megmarad, csak a mez őgazdasági üzem egy részének átruházásáról lehe t
szó, ide értve az e körülményhez köthet ő jogkövetkezményeket .

A javaslatban szereplő megfogalmazás értelmében – a jelenleg még hatályos
szabályok szerint – a mez őgazdasági üzem csak a támogatás szempontjából tekinthet ő
egységnek, annak átruházása polgári jogi értelemben továbbra is különálló
vagyontárgyak (földterület, állatállomány, vagyonértékű jog) értékesítéseként
kezelendő .

Ad. h) pont : Utalást tartalmaz a mez őgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint
halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egye s
kérdéseiről szóló 2007 . évi XVII . törvény 9. § n) pontjában foglaltakra. Ennek
értelmében mezőgazdasági vagyoni értékű jog :

1. a közös agrárpolitika keretébe tartozó közvetlen támogatási rendszerek közö s
szabályainak megállapításáról és a mezőgazdasági termel ők részére meghatározott
támogatási rendszerek létrehozásáról, továbbá a 2019/93/EGK, 1452/2001/EK ,
1453/2001/EK, 454/2001/EK, 1868/94/EK, 1251/1999/EK, 1254/1999/EK ,
1673/2000/EK, 2358/71 EGK és a 2529/2001/EK rendeletek módosításáról szól ó
1782/2003/EK tanácsi rendeletben (2003. szeptember 29.) foglaltaknak megfelelően
kiosztott, az egységes támogatási rendszerben való részvételre feljogosító támogatás i
jogosultság ,

2. az 1782/2003/EK rendelet 11 . fejezetében meghatározott anyajuhra é s
anyakecskére vonatkozó támogatási jogosultság, és a 12 . fejezetében meghatározott
anyatehénre vonatkozó támogatási jogosultság ,

3. a tej- és tejtermékágazatban illeték megállapításáról szóló 1788/2003/EK
tanácsi rendelet (2003 . szeptember 29 .) 5 . cikk j) pontjában meghatározott egyén i
referenciamennyiség,

4. a borpiac közös szervezéséről szóló 1493/1999/EK tanácsi rendelet (1999 .
május 17 .) 2. cikkében meghatározott új telepítési jog, és újratelepítési jog, valamin t

5. jogszabályban mezőgazdasági vagyoni értékű jognak minősített jog .

Ad. i) pont: A rendelkezés összhangban van az 1782/2003/EK rendelet 143 b
cikk 5 . pontjában foglaltakkal, amely esetben az érintett parcellákat – 2003 . június 30- i
állapot szerint – megfelelő mezőgazdasági körülmények között tartottak . Ezen
rendelkezések a nemzeti jogi szabályozásban megfelelnek a term őföldről szóló 1994.
évi LV. törvény 36 . § (1) bekezdésében foglaltaknak, amely a következ őket rendeli :
„A használó - ha e törvény másként nem rendelkezik, választása szerint - köteles a
termőföldet művelési ágának megfelelő termeléssel hasznosítani, vagy termelés
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folytatása nélkül a talajvédelmi előírásokat betartani (hasznosítási kötelezettség) . Az
állam - kártalanítás mellett - elrendelheti, hogy a használó a hasznosítás i
kötelezettségének termelés folytatása nélkül tegyen eleget (hasznosítási kötelezettsé g
felfüggesztése) ." Figyelemmel arra, hogy ezen feltétel 2004 . óta folyamatosan
követelményként szerepel az egyszer űsített támogatás (SPS) igénybevételénél, így
visszamenőleges hatályú szabályozásra nem kerül sor. Ezen rendelkezések egyébként
tartalmukban beépültek a term őföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény
rendelkezéseibe.

Ad. j) pont : A támogatási jogosultságok első alkalommal történő kiosztását meg
kell különböztetni attól az esett ől, amikor az egységes támogatási rendszerre való
átálláskor — 2009-ben — a javaslatban meghatározott sajátos szabályok szerint osztana k
ki támogatási jogosultságokat .

Ad k) pont: a visszatartás olyan speciális elvonási jogcím, amelyet a jelenle g
hatályos államháztartási rendszerünkbe be kell illeszteni .

A 3 . §-hoz

Ad (1) bekezdés : A jelenleg még hatályos Ptk . 94. § (1) bekezdése értelmében
csak birtokba vehető dolog lehet tulajdon tárgya . A pénzre, értékpapírokra, valamin t
dolog módjára hasznosítható természeti er őforrásokra pedig a tulajdonjog szabályait
kell megfelelően alkalmazni . A javaslatban szereplő rendelkezés összhangban van a
gazdasági élet általános tendenciáival, miszerint a gyakorlat már nem csak a dolgokon ,
hanem a vagyoni értékű jogokon is igényli a tulajdon alapítás lehet őségét. A javaslat —
összhangban az új Ptk . koncepciójával, de azt e kérdésben megel őzve mondja ki, hogy

a támogatási jogosultságdolognak min ősülő mezőgazdasági vagyoni értékű jog . A
közösségi jogszabályok támogatási jogosultságok forgalmazására, nyilvántartására
vonatkozó szabályai alapján ki kell mondani, hogy a támogatási jogosultság dolognak
tekinthető . Ezt egyértelművé teszik a közösségi jogszabályok is (lásd pl . 796/2004/EK
rendelet 7 . cikk (1) bekezdés e) pontját, amely a támogatási jogosultságok
nyilvántartási rendjénél kifejezett előírásként tartalmazza az eredet megjelölését i s
(kiosztás, vétel, bérlet, öröklés) .

Ad (2) bekezdés : A Ptk. 117. § (2) bekezdése értelmében a tulajdonjog
megszerzéséhez az átruházásra irányuló szerz ődésen vagy más jogcímen felül a dolo g
átadása is szükséges . Az átadás a dolog tényleges birtokba adásával vagy más olya n
módon mehet végbe, amely kétségtelenné teszi, hogy a dolog az átruházó hatalmából a
tulajdonjog megszerzőjének hatalmába került . Vagyoni értékű jogokon azonban erre
nincs lehetőség, ezért szükséges a javaslatnak az a rendelkezése, amely e rendelkezé s
alkalmazása alól eltérést enged .

Ad (3) bekezdés: A hazai jogi szabályozás eddig még nem ismerte a jogo n
fennálló tulajdon intézményét. A javaslat értelmében a kiosztással, mint sajátos
jogcímmel a támogatási jogosultság a mezőgazdasági termelő tulajdonába kerül . A
közösségi jogszabályokkal összhangban a kiosztást, mint önálló tulajdonszerzés i
jogcímet fel kell tüntetni (lásd pl . 795/2004/EK rendelet 3 . fejezetét) . Miután a
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kiosztásra a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv határozatával kerü l
sor, ezért rendelkezni kell arról is, hogy a tulajdonszerzés id őpontja az erről szóló
határozat jogerőre emelkedésének a napja.

Ad (4) bekezdés: Figyelemmel az 1782/2003/EK rendelet 3 . fejezetében
foglaltakra, rögzíteni kell a vagyoni értékű jog korlátozott forgalomképességét . Ezen
az alapon történik pl . a nemzeti jogszabályok alapján az átruházásnál a visszatartás ,
illetve a fel nem használt támogatási jogosultságok esetében a nemzeti tartalék javára
az átszállás .

Ad (5) bekezdés : A rendelkezés szabályozási hiányt pótol . Miután a támogatási
jogosultságokat csak a földdel együtt, azzal azonos id őtartamra lehet haszonbérbe adni
(1782/2003/EK rendelet 46 . cikk (2) bekezdés), ezért is indokolt, hogy a két
jogviszonyra azonos jogi rend vonatkozzon. Ezen túlmenően, amennyiben a
támogatási jogosultságok értékesítésére a földdel együtt kerül sor, akkor jog i
eszközökkel is biztosítani kell, hogy az ezzel kapcsolatos jognyilatkozatokat (ide értv e
pl. az elővásárlási jog gyakorlását is) csak együttesen lehessen megtenni . Hasonló a
jogi helyzet az előhaszonbérlet esetében is . A nyilatkozatok megtétele történhet
azonos okiratban, de külön-külön is . A nyilatkozatok megtételének nincs kötöt t
formája .

Ad (6) bekezdés : A javaslat fel kívánja oldani azt az ellentmondást, ami abbó l
adódik, hogy a földhivatalok által vezetett földhasználati nyilvántartás a földterülete t
az ingatlan-nyilvántartásban szereplő földrészlet szinten meghatározott terület i
adatokat tartalmazza, holott a támogatási jogosultságokkal kapcsolato s
jognyilatkozatok a MePAR-ban meghatározott területi adatok alapján kerülnek
elbírálásra. A MePAR-ban szerepl ő adatok alapján lehet pl . megállapítani, hogy üzemi
szinten a támogatási jogosultságok 80 %-át felhasználták-e, vagy sem (lásd
1782/2003/EK rendelet 46 . cikk (2) bekezdését). Ennek eldöntésétől függhet, hogy a
föld nélküli értékesítést jóváhagyják-e vagy sem, illetve hogy a fel nem használ t
támogatási jogosultságok 3 év után visszakerülnek-e a nemzeti tartalékba . Abból kell
kiindulni, hogy egy támogatási jogosultság egyenl ő egy hektár a MePAR-ban szerint i
módszer szerint meghatározott mezőgazdasági területtel . A javaslat összhangban van a
Ptk. 685 . § a) pontjában foglaltakkal . A törvényi szintű szabályozásra azért van
szükség, mivel a támogatási jogosultságok megállapításával összefüggő kérdésekben
kormányrendeleti szintű szabályozásra nem kerül sor, amelyről egyébként a jogalkotó
a 2007. évi XVII. törvény 81 . § (3) bekezdés b) pontjában már döntött, miniszter i
rendeleti szinten viszont a kérdés nem szabályozható.

Ad (7) bekezdés : A javaslat értelmében a támogatási jogosultság átruházásáról ,
ideiglenes átengedéséről szóló megállapodásban fel kell tüntetni az érintett
mezőgazdasági terület MePAR-ban nyilvántartott adatait . Amennyiben a jelzett
adatokat a megállapodás nem tartalmazza, annak jóváhagyása iránti kérelmet a
mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv érdemi vizsgálat nélkül elutasítja .
A Ptk. 215 . § (3) bekezdése értelmében, ha a szerz ődés létrejöttéhez harmadik személy
beleegyezése, vagy hatósági jóváhagyás szükséges, ennek megtörténtéig a szerz ődés
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nem jön létre, de a felek a jognyilatkozathoz kötve vannak. A beleegyezés, illetv e
jóváhagyás hiányában a szerződésre az érvénytelenség jogkövetkezményeit kel l
alkalmazni. Ezen rendelkezés előírására azért is szükség van, hogy megel őzzük olyan
esetek kialakulását, hogy közigazgatási szerv döntsön polgári jogi jelleg ű jogvitában .
Értelemszerűen a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv csak olya n
mértékig vizsgálja a támogatási jogosultság átruházásáról, átengedésér ől szóló
megállapodást, mint amilyen mértékig az érintett felek ezt a megállapodásban
megjelölik .

Ad. (8) bekezdés: Miután az 1782/2003/EK rendelet 46 . cikk (2) bekezdése
értelmében a föld és a támogatási jogosultság a bérlet alkalmával együtt mozog, ezért e
rendelkezést indokolt a nemzeti jogi szabályozás szintjén is összekapcsolni .

A 4. §-hoz

Ad. (1) bekezdés: A javaslat – összhangban a mezőgazdasági, agrár -
vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhe z
kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 75 . § (1 )
bekezdésében foglaltakkal – rendelkezik a nemzeti tartalékba került támogatás i
jogosultságok tulajdonáról. Miután e tulajdon felett – összhangban a közösség i
jogszabályokkal - az Allam a közhatalmi jogkörében rendelkezik, ezért rendelkezn i
kellett a tulajdonosi joggyakorlásról is. A javaslat e feladat ellátásával a
mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szervet bízza meg .

Ad. (2) bekezdés : A támogatási jogosultság mezőgazdasági vagyoni értékű jog.
A rendelkezés különbséget tesz aközött, amikor a Magyar Allam pl . öröklés jogcíme n
szerzi meg a föld és ezzel együtt támogatási jogosultság tulajdonát, attól, amikor a
nemzeti tartalékról dönt . Az előbbi esetben a tulajdoni kérdéseket a 2007 . évi CVI.
törvény 1 . § (2) bekezdés e) pontja alapján lehet rendezni, míg az utóbbi esetben a
nemzeti tartalék tulajdoni kérdéseit az (1) bekezdés rendezi . Az első esetben az állam
polgári jogviszonyok alanyaként gyakorolja rendelkezési jogát, míg a második esetbe n
a közhatalom gyakorlójaként .

Az 5. §-hoz

Ad (1) bekezdés : A rendelkezés összhangban van az 1782/2003/EK rendelet 44 .
cikkében foglaltakkal . Ez a rendelkezés is a támogatási jogosultság korlátozott
forgalomképességével van összefüggésben . Egyértelművé kell tenni a nemzeti
szabályozás szintjén is, hogy önmagában sem a föld, sem pedig a támogatás i
jogosultság nem jogosít támogatásra, hanem csak a kettő együttesen . Ez a rendelkezés
indirekt módon arra is utal, hogy – összhangban a közösségi jogszabályokkal – a
támogatási jogosultság, mint mezőgazdasági vagyoni értékű jog nem része a föld
tulajdonának .
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Ad. (2) bekezdés : A javaslat ezen rendelkezése a nemzeti szabályozás szintjén i s
megteremti annak a lehet őségét, hogy sajátos feltételek teljesítéséhez (pl . termelés ,
állat tartása) kötött támogatási jogosultság is megállapítható legyen . Ebben az esetben
az un . általános és a sajátos támogatási jogosultságok egymástól eltér ő feltételek
teljesítése esetében vehetők igénybe. A megkülönböztetésre egyébként a támogatás i
jogosultságot megállapító határozatban is utalni kell .

Ad. (3) bekezdés : Gazdasági társaság, szövetkezet szervezeti változása alkalmáva l
sor kerülhet a támogatási jogosultságok tulajdonának megváltoztatására . Ezen esetekre
alkalmazva ki kell mondani, hogy az átruházásra kerül ő támogatási jogosultságok
száma nem haladhatja meg azt a számot, mint amennyi az érintett szervezeteke t
eredetileg is megillette . E rendelkezés egyben lehet ővé teszi a szervezeti átalakulással
összefüggő tulajdon váltást, másrészt megteremti annak a jogi alapját, hog y
amennyiben ezen túlmen ően kerül sor támogatási jogosultságok megszerzésére, már a
visszatartásra vonatkozó általános szabályokat lehessen alkalmazni. Ennyiben a
javaslat ezen rendelkezése a spekulációs célú támogatási jogosultság átruházást
kívánja korlátozni . A rendelkezések nemzeti jogrendben történ ő pontosítását többek
között az is indokolttá teszi, hogy egyértelműen lehessen alkalmazni a támogatási
jogosultságok nemzeti tartalékból történ ő kiosztásával összefügg ő, a közösségi
jogszabályokban meghatározott korlátozásokat (lásd 1782/2003/EK rendelet 71d cikk
(6) bekezdésében meghatározott, a nemzeti tartalék felhasználásával létrehozot t
jogosultságok öt éves átruházási tilalma, illetve az ehhez kapcsolódó kivételek -
egyesülés, szétválás) .

Ad (4) bekezdés : A polgári jog szabályai szerint a hagyaték nem más, mint az
örökhagyó halálakor meglévő vagyona, mely a halál pillanatában száll át az
örökösökre. Öröklés esetén a hagyaték tárgya a támogatási jogosultság, mint vagyon i
értékű jog. Ebből következően a támogatási jogosultság alapján ezt követően igénybe
vehető támogatás értelemszerűen nem is lehet része a hagyatéknak . Így ennek külön
rögzítése szükségtelen . A támogatási jogosultság alapján még az örökhagyó életébe n
igénybe vett támogatások ugyanolyan pénzeszközök, mint a bármely más forrásbó l
származó anyagi javak, tehát a hagyatékból való kiemelésük nem indokolt . Ráadásul a
támogatási jogosultság több éves fennállása után ezek a támogatások (pénzeszközök )
oly módon beépülnek az örökhagyó vagyonába, hogy szétválasztásuk lehetetlenn é
válik.

A hagyatéki osztályt követően, az örökösök megállapodásától függ, hogy melyikü k
lesz a jogutód mezőgazdasági termelő . Ennek annyiban van jelentősége, hogy a
támogatási jogosultság alapján járó támogatást a mezőgazdasági termel ő örökösnek
kell kifizetni .

Jogutódlás esetében a támogatási jogosultság alapján járó támogatást a jogutó d
mezőgazdasági termelőnek kell kifizetni .

A 6. §-hoz

Ad. (1) bekezdés : Az 1782/2003/EK rendelet 71f cikk (1) bekezdése értelmében
valamennyi olyan mez őgazdasági termelőnek jár támogatási jogosultság, akinek
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mezőgazdasági üzeme az adott régióban található . A 71f cikk (2) bekezdése
értelmében a mezőgazdasági termelőt megillető jogosultságok száma az egységes
támogatási rendszer alkalmazásának első évében megegyezik a termelő álta l
bejelentett hektárszámmal .

A javaslat minden olyan személynek, aki 2008-ban egységes terület alap ú
(SAPS) valamint az ahhoz kapcsolódó kiegészítő nemzeti támogatást (top up) már
igénybe vett, alanyi jogon biztosítja, hogy részükre akár az els ő kiosztás, akár a
későbbiekben történő kiosztás alkalmával támogatási jogosultságot állapítsanak meg .
Ez olyan szerzett jognak minősül, amely az érintett mez őgazdasági termelőt mindig
meg fogja illetni . Ennyiben tehát ezen mez őgazdasági termelőknél nem kell vizsgálni
sem a megfelelő szakismeretet, sem az eszközök meglétét . Ellenkező esetben ugyani s
a visszamenőleges hatályú szabályozás alkotmányos korlátjába ütköznénk . A javaslat
lényegében törvényi vélelmet állít fel azzal, hogy amennyiben a termel ő 2008-ban már
igénybe vett az EU szabályozási rendjének hatálya alá tartozó támogatást, akko r
feltételezhető, hogy rendelkezik mind a szükséges ismeretekkel, mind pedi g
eszközökkel .

A javaslat külön is rendezi azokat az eseteket, mikor az egységes terület alap ú
támogatási kérelem 2008 . évi benyújtása valamint az egységes támogatási kérelem
2009. évi benyújtása közötti id őszakban öröklés vagy jogutódlás miatt a
mezőgazdasági termelő személyében változás következett be . Az ebbe a körbe
tartozók esetében feltétel, hogy 2009-ben az egységes támogatási kérelmet benyújtsák .
A javaslat ezzel a rendelkezéssel is a ténylegesen mez őgazdasággal foglalkozók
számára kívánja biztosítani azt a lehetőséget, hogy a támogatási jogosultságok els ő
alkalommal történő kiosztásakor részükre támogatási jogosultságot állapítsanak meg .

Abban az esetben, ha a mezőgazdasági termelő az előzőekben jelzett
időszakban semmilyen támogatást nem vett igénybe, de mégis igényt tart támogatás i
jogosultságra, a javaslat külön feltételt támaszt .

A megfelel ő szakismeret meglétére való utalást első sorban azok a szakma i
indokok teszik szükségessé, amelyek a kölcsönös megfeleltetés szabályaina k
mezőgazdasági termelő által történő alkalmazása miatt is szükségesek. Természetes
személyek esetén a szakismereti feltételeknek az érintett mez őgazdasági termelőnek
saját személyében kell megfelelnie, míg nem természetes személy esetében megfelel ő
képzettséggel rendelkező személy alkalmazása útján is teljesíthető a feltétel . A
szakismeret, mint feltétel kizárólag nemzeti jogalkotói hatáskör. A javaslat
szakismeretre való utalással a szakképzési rendszer keretein kívüli, attól egyszerűbben
teljesíthető feltételt (pl . aranykalászos gazda tanfolyam) kíván támasztani. Erre
figyelemmel tartja elegendőnek a végrehajtási jogszabály miniszteri rendeleti szinten
történő kiadását.

A szakismeret, mint támogatási feltétel egyébként már szerepel az Új
Magyarország Vidékfejlesztési Programban (ÚMVP) (lásd részletesen az Európai
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatáso k
igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007 . (IV. 17.) FVM rendelet 28/A .
§ (2) bekezdés c) pontját, valamint a rendelet 5. mellékletét.) Miután az ÚMVP is első
sorban az élethivatásszerűen mezőgazdasággal foglalkozók számára nyújt támogatás i
lehetőséget, így helyénvaló, hogy a támogatási jogosultságok forgalmazásánál i s
hasonló szakmai prioritások érvényesüljenek .
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A javaslatban szereplő korlátozás egyébként összhangban van az EU rég i
tagállamok szabályozási gyakorlatával, amely tagállami szinten pl . a mezőgazdaság i
termelőként való elismerési rend nemzeti szabályozásban meghatározott keretei közöt t
próbál meg pl . fellépni a spekulációs célú (csak a támogatás igénybevételére irányuló)
mezőgazdasági tevékenység folytatása ellen . A javaslatban megfogalmazottak olyan
objektív kritériumok, amelyek nem diszkriminálnak és megfelel ő módon igazolhatóak ,
és így megfelelnek az EU általános szabályozási elveinek is . Mivel a javaslat ezen
rendelkezése csak az egységes támogatási rendszerre való átállást követ ően fog
érvényesülni, alkotmányos jogokat nem sért .

Annak pedig nincs alkotmányos korlátja, miszerint megfelel ő felkészülési idő t
hagyva bizonyos tevékenységek folytatásához korábban nem alkalmazott feltételek
kerüljenek előírásra .

A javaslat a jogutódok, örökösök esetében automatikusan biztosítja azt a
lehetőséget, hogy támogatási jogosultságot szerezzenek. Ebben az esetben a
jogszabályban írt szakismeretet három éven belül kell megszerezniük . Amennyiben
erre nem kerül sor, az egyben azt is jelenti, hogy a kés őbbiekben már nem
szerezhetnek támogatási jogosultságot, figyelemmel arra, miszerint támogatás i
jogosultság csak olyan mezőgazdasági termelőre ruházható át, aki egyben megfelel a
kiosztásra vonatkozó szabályoknak .

Ad (2) bekezdés: A támogatás szempontjából a minimális üzemmére t
meghatározása gazdaságpolitikai értékítéletet tükröz . Erre a felhatalmazást az
1782/2003/EK rendelet 71/a cikk (3) bekezdése adja meg . A javaslat arra vonatkozóan
nem tartalmaz rendelkezést, hogy az üzem egy hektáros területe hány parcellábó l
tevődne össze. Figyelemmel arra, hogy az általános közösségi szabályok értelmében a
parcella minimális területe 0,3 hektár lehet, ez egyben bizonyos korlátot is jelent . A
javaslatban szerepl ő rendelkezés törvényi szinten történő megállapítását az indokolja ,
hogy a támogatási jogosultságokra vonatkozó tulajdonszerzési képességre val ó
kihatása miatt alapvető jogokat érint .(lásd: Alkotmány 8 . § (2) bekezdését: "(2) A
Magyar Köztársaságban az alapvető jogokra és kötelességekre vonatkozó szabályokat
törvény állapítja meg, alapvető jog lényeges tartalmát azonban nem korlátozhatja .")

Ad (3) bekezdés: Az 1782/2003/EK rendelet 71d cikk (2) bekezdése szerint a
támogatási jogosultságok nemzeti tartalékából a különleges helyzetbe kerül t
mezőgazdasági termelők is kaphatnak támogatási jogosultságot . Ilyen helyzet állhat
elő pl. a föld nélküli állattartók esetében . A javaslat első sorban ez utóbbi helyzetre
utaló rendelkezést tartalmaz .

Ad. (4) bekezdés : A 796/2004/EK rendelet 73a cikke rendelkezik a jogosulatlanu l
megállapított támogatási jogosultságok visszatérítésével . A vonatkozó rendelkezé s
szerint „ab initio” (a kezdetektől fogva) nem odaítélt jogosultságnak kell tekinteni ,
amelyre semmilyen formában nem lehet a kés őbbiekben jogot alapítani — ide értve a z
átruházást is . A téves kiosztásról a mez őgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szer v
államigazgatási határozatot hoz .
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A 7. §-hoz

Ad. (1) bekezdés : Az 1782/2003/EK rendelet 71c cikke, valamint VIIIa melléklet e
euróban határozza meg az egyes tagállamokra érvényes nemzeti támogatási fels ő
határokat. A javaslat a támogatási jogosultság egységértékének megállapításánál a
nemzeti támogatási fels ő határ 2013-ra megállapított mértékét veszi alapul . A javaslat
különbséget tesz a támogatási jogosultság egységértéke, és az egy egységértékre jut ó
kifizetés között . Erre azért van szükség, mivel Magyarország 2012-ig a fokozatosa n
növekvő közösségi támogatási hányadot a nemzet költségvetéséből fokozatosan
csökkenő mértékben kiegészítheti . Az érvényes rend szerint 2013-tól teljesen
megszűnik a nemzeti kiegészítés, és csak a közösségi forrásokból (Európa i
Mezőgazdasági Garancia Alap-EMGA) fizetik ki a támogatást .

A javaslat értelmében a 2009-2012 közötti időszakra vonatkozóan tájékoztató
adatként kötelező lesz feltüntetni a közösségi forrásokból finanszírozandó hányadot .
Ezen adatokat azért nem indokolt a határozat rendelkez ő részében feltüntetni, mivel a
jelzett időszakban nagy valószínűséggel előfordulhatnak olyan esetek (pl .
költségvetési okok, az EU agrárpolitikai döntései, stb .) amelyek érinthetik a
támogatási jogosultságok egységértékét is, ami adott esetben évente akár közel 200
ezer határozat módosítását is eredményezne, amely viszont a rendszer működését
jelentősen megterhelné .

A támogatási jogosultság egységértékének kiszámításával kapcsolatos részlete s
szabályokat a 795/2004/EK rendelet 3 . cikke állapítja meg .

A javaslat ezen rendelkezéseinek törvényi szint ű szabályozását első sorban az teszi
indokolttá, mivel az abban foglaltak érdemben befolyásolják a támogatási jogosultság
mezőgazdasági vagyoni értékű jogként való működését .

Ad. (2) bekezdés : A támogatási jogosultság egységértékét abban az esetben i s
euróban kell megállapítani, ha a juttatásra a nemzeti tartalékból kerül sor .

Ad. (3) bekezdés: A 795/2004/EK rendelet 4 . cikk (3) bekezdése a tagállam
számára biztosítja azt a lehetőséget, hogy valamennyi támogatási jogosultság
egységértékét növelje . Ezen túlmenően a támogatási jogosultság egységértéke
módosítható pl . olyan esetben is, amikor a mezőgazdasági termel ő hatósági intézkedé s
miatt (pl . kisajátítás) kerül olyan helyzetbe, hogy csak a meglev ő támogatás i
jogosultságainak egységértékét arányosan növelve jutna hozzá üzemi szinten a
korábbiakban igénybe vett támogatáshoz, vagy mez őgazdasági területét erdősítve az
adott terület kikerül az egységes támogatási rendszerből, amelyet szintén csak a
támogatási jogosultságai egységértékének növelésével tud ellensúlyozni. A javaslat e
rendelkezés alkalmazását csak jogszabályban meghatározott esetben tenné lehet ővé, és
emiatt nem tekinthető a közösségi jogszabály megismétlésének .

Ad. (4) bekezdés: A javaslat ezen rendelkezése szabályozza azt az átmenetet ,
amelynek végén 2013-ra a támogatási jogosultságokhoz kapcsolódó összes támogatás t
a közösségi forrásokból (EMGA) finanszírozzák . 2009-2012 között a támogatás i
jogosultság után fizetendő összegek finanszírozása megoszlik az EU és a tagállam i
költségvetés között . Az ezen időszakban folyósítandó nemzeti fels őhatár évenkénti
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mértékét az 1782/2003/EK rendelet VIIIa melléklete tartalmazza . Magyarországnak
2012-ig van lehetősége – csökkenő mértékben – a nemzeti költségvetéséből a
támogatási jogosultságokhoz nyújtott közösségi forrásokat kiegészíteni . A javaslat a
kiegészítés konkrét mértékére nem tesz utalást, azt részben a közösségi jogi aktuso k
maximalizálják, illetve a központi költségvetésben évente meghatározott el ő irányzat
figyelembe vételével jogszabály fogja szintén évente megállapítani .

Figyelemmel arra, hogy a közösségi jogi aktusok Magyarország számára i s
euróban állapítják meg a nemzeti támogatási fels ő határt, így indokolt annak el őírása ,
hogy az egységértéket is euróban állapítsák meg . Ez még nem jelenti azt, hogy a
kifizetés is euróban történne . Az államháztartási szabályok értelmében a támogatás
kifizetésére minden esetben a nemzeti valutában (forintban) kerül sor . A nemzeti
kiegészítés is forintban kerül kifizetésre . Az átváltás szabályait a közösségi jogi
aktusok állapítják meg.

Ad. (5) bekezdés : A támogatási jogosultság 2013-tól kizárólag az EMGA-ból
folyósítandó támogatás kifizetésére jogosít . A támogatás igénybevételi feltételei t
közösségi jogi aktusok, illetve az annak végrehajtására kiadott jogszabályok állapítjá k
meg. A termeléstől elválasztott támogatás igénybevételének feltétele a kölcsönö s
megfeleltetésre vonatkozó rendelkezések betartása (lásd : 1782/2003/EK rendelet 3 .
cikkét). A speciális támogatási jogosultságok esetén az igénybevétel feltétele lehet pl .
meghatározott termény termelése, vagy állat tartása .

Ad. (6) bekezdés : Ebben az esetben a kifizetés csökkentésére nem általános ,
jogszabályban is meghatározott gazdaságpolitikai döntésen, hanem egyedi ügybe n
alkalmazott jogkövetkezményként kerül sor. A rendelkezés alkalmazása a kölcsönös
megfeleltetés szabályainak megsértésével összefüggésben merülhet fel . A javaslat
ebben az esetben is különbséget tesz a támogatási jogosultság és a kifizetés között .
Jogkövetkezményként csak a kifizetést érintő intézkedés alkalmazható. Részletesebben
lásd a 796/2004/EK rendelet II . fejezetét .

Ad. (7) bekezdés: Előfordulhat olyan eset, amikor az egy termelő részére még
kifizethető támogatási összeg limitálásra kerül . Ez akkor fordulhat el ő , amikor a
termelő olyan csekély összegű támogatást igényel, hogy a kifizetéssel kapcsolato s
adminisztrációs terhek meghaladják a támogatás összegét . A javaslat arra az esetre a d
felhatalmazást, amikor közösségi jogi aktus a kérdés rendezését egészben, vag y
részben tagállami hatáskörbe utalná. Ebben az esetben a rendelkezés alkalmazásáró l
jogszabályt kell kiadni.

A 8. §-hoz

Ad (1) bekezdés : Az 1782/2003/EK rendelet 29 . cikke a kifizetés korlátozását írja
elő arra az esetre, amikor a támogatás igénybevételi feltételeket mesterségesen
teremtették meg . Konkrét eseteket az EK jogszabály nem említ . Mivel számos sajáto s
és egyedi helyzet alakulhat ki, ezért a rendelkezés vagy alacsonyabb szint ű
jogszabályban (rendelet) vagy a jogalkalmazói gyakorlatban tölthető meg tartalommal.
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A javaslat (1) bekezdése a hatáskört a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatás i
szervhez, mint kifizető ügynökséghez telepíti .

Ad (2) bekezdés : Amennyiben a mezőgazdasági termel ő nem saját nevében é s
kockázatára végez mezőgazdasági tevékenységet, feltételezhető, hogy a
mezőgazdasági termelő a támogatást nem az eredeti rendeltetésének megfelel ő célra
veszi igénybe. Ilyen eset fordulhat el ő pl. ha mezőgazdasági tevékenységbő l
árbevétellel azért nem rendelkezik, mert az más néven jelenik meg . A rendelkezés
célja, hogy a mezőgazdasági tevékenységen belül is erősödjenek az átlátható
gazdálkodási viszonyok. A javaslatban példálózó jelleggel megfogalmazot t
rendelkezés nem akadályozza, hogy a mezőgazdasági termelő egyes rész
munkafolyamatokat bérmunkában (részesművelés, felesbérlet, bértartás, stb . )
végeztessen. Ez azonban azt is egyértelművé kívánja tenni, hogy aki egy-egy
munkafolyamatot bérmunkában végez, az vállalkozói díjra tarthat igényt a
mezőgazdasági termelőtől, míg a támogatás, és így az ahhoz kapcsolód ó
kötelezettségek teljesítésének címzettje a mez őgazdasági termelő .

A mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv által kötelez ően vizsgálandó
körülményeket jogszabályban kell megállapítani. E rendelkezés erősíti a
jogbiztonságot, valamint preventív hatással is szolgálhat a szabályszeg őkkel szemben .
A támogatási jogosultság megszerzéséhez szükséges körülmények mestersége s
megteremtéséről szóló határozatban meg kell jelölni azokat a körülményeket, amelye k
a jogkövetkezmény alkalmazásához vezettek . Ennyiben a bizonyítási teher a
mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szervet terheli . Miután a
jogkövetkezmény határozatban kerül megállapításra, ellene közigazgatási, illetve ez t
követően bírói jogorvoslatra van lehetőség. Jogkövetkezményként a kifizetés
korlátozására kerül sor .

Ad. (3) bekezdés : Az általános feltételek meghatározásán túl közösségi jogi aktus ,
illetve jogszabály a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv álta l
kötelezően vizsgálandó körülményeket is megállapíthat .

Ad. (4) bekezdés: Amennyiben a jogkövetkezmény alkalmazására okot adó
körülmény megszűnik vagy azt megszüntetik, a javaslat lehetőséget ad arra, hogy új
támogatási kérelmet nyújtsanak be . Erre azonban csak akkor kerülhet sor, ha a kérelem
benyújtására a jogszabályi lehetőség egyébként adott (pl . még nem telt el a kérelem
benyújtására rendelkezésre álló határidő ) .

A 9. §-hoz

A térítésmentesség a közösségi jogszabályokból következik (lásd . pl.
1782/2003/EK rendelet 71/b cikk) . A térítésmentességnek viszont több nemzet i
adójogi vonzata is van .

A támogatási jogosultság, mint mezőgazdasági vagyoni értékű jog eredeti – az
állam részéről első alkalommal történő – kiosztásakor az áfa tekintetében releváns ,
azaz adóztatandó esemény nem történik. Az állam ugyanis a kiosztást olyan hatósági
eljárás keretében végzi, amelynek során közhatalmi funkciót gyakorol, mely tényb ől
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következően e tevékenysége kimeríti az általános forgalmi adóról szóló 2007 . évi
CXXVII. törvény (a továbbiakban : áfa-törvény) 7 . § (2) bekezdésében foglalt
közhatalmi tevékenység fogalmi kritériumait. Mivel a közhatalmi tevékenységek a z
áfa-törvény 7. §-ának (1) bekezdéséből következően nem tartoznak az áfa-törvén y
alkalmazási hatálya alá, ezért az említett kiosztás során áfa-fizetési kötelezettség ne m
keletkezik . Ezen túlmenően az áfa-teher felmerülése már csak amiatt is kizárható ,
hogy a kiosztás térítésmentesen (tehát nem ellenérték fejében) történik majd meg, a z
áfa-törvény ugyanis - némely kivételt ől eltekintve, amelyek azonban a kérdése s
konstrukció kapcsán nem merülnek fel – alapvetően csak ellenértékes ügyleteket
adóztat meg .

A támogatási jogosultság, mint mezőgazdasági vagyoni értékű jog átruházása és
átengedése a kiosztástól eltérő áfa-jogi megítélés alá esik. Általánosságban az
állapítható meg, hogy ezen esetekben olyan ellenérték fejében történ ő jogátengedés, -
átruházás történik, mely tevékenység – mivel annak tárgya nem birtokba vehető dolog
– az általános áfa-szabályok alapján [áfa-törvény 13 . § (1)-(2) bekezdés ]
szolgáltatásnyújtásnak, ennek megfelelően pedig adóztatandó tényállásnak min ősül .

Amennyiben e jogok ellenérték fejében történ ő átruházására/átengedésére a
termőfölddel együtt kerül sor, akkor a későbbi szabályozásban indokolt olyan áfa-
megítélést alkalmazni, miszerint e jogok átruházása/átengedése a term őföld
értékesítéséhez vagy bérbeadásához (mint f őtevékenységhez) járulékosan kapcsolódó
mellékszolgáltatásnak minősül . Ez esetben a jogátengedés, -átruházás a főtevékenység
adójogi sorsát osztja, azaz a termőföld-ügyletre (értékesítés, bérbeadás) vonatkozó áfa -
előírások szerint adózna. Ezen megítélés azt eredményezné, hogy amennyiben ilye n
konstrukció mellett maga a term őföld-ügylet mentes lenne az adó alól [értékesíté s
esetén: áfa-törvény 86. (1) bekezdés k) pont, bérbeadás esetén : áfa-törvény 86 . § (1 )
bekezdés 1) pont], akkor a jogátengedés után sem keletkezne áfa-fizetési kötelezettség .

Ha azonban a mez őgazdasági vagyoni értékű jog hasznosítása (átruházása,
átengedése) önálló – tehát a termőföldtől független, attól elkülönül ő – ellenértékes
tranzakció keretében történne, akkor a jogátengedés adójogi megítélése elvileg a má r
fent említett általános szabályok szerint alakulna, következésképpen adókötele s
szolgáltatásnyújtásként adózna . Gazdaságpolitikai megfontolások alapján – az SPS
rendszert alkalmazó tagállami gyakorlattal is összhangban – viszont indokol t
megvizsgálni azt is, hogy a jogátengedés mely esetekben élvezhetne tovább i
adómentességet .

A támogatási jogosultságok kiosztásával, forgalmazásával kapcsolatban
gazdaságpolitikai megfontolásból indokolt egy olyan kés őbbi szabályozás kialakítása,
amely a kiosztásakor az adómentességet, továbbá a jogosultságnak termőfölddel együtt
való átruházásából (forgalmazásából), illetve termőfölddel együtt történő
haszonbérbeadásából származó jövedelem termőföld értékesítéséből és a termőföld
haszonbérbe adásából származó jövedelem adómentességét szabályozó
rendelkezésekkel analóg módon kezelné . A jogosultságnak termőföld nélküli
átruházásával (forgalmazásával) kapcsolatos szabályoknál viszont meg kell vizsgáln i
azon sajátos adózási rendelkezések megalkotásának szükségességét, amely a
javaslatban is megfogalmazott gazdaságpolitikai célokat er ősítik, azaz az
élethivatásszerűen mezőgazdasággal foglalkozókat kedvezményben részesítik, míg a
spekulációs vásárlásokat az adózás eszközeivel szorítanák vissza.
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A 10. §-hoz

A 2004. évi CXL. törvény (Ket .) 50. § (5) bekezdése értelmében törvény vag y
kormányrendelet a kötelezően alkalmazandó bizonyítási eszközök alkalmazásáva l
összefüggő rendelkezést tartalmaz . Miután a közösségi támogatási rendszerbe n
általánosan alkalmazott MePAR-ban nyilvántartott terület általában nem egyezik me g
a földhivatal által vezetett helyrajzi szám alapú földhasználati nyilvántartással, ezért a
két adatbázis alkalmazása közötti ellentmondást fel kell oldani . A termőföld
adásvételi, haszonbérleti szerződéseit ugyanis az ingatlan-nyilvántartásban szerepl ő
térmérték alapján kötik meg, ami viszont az eltér ő számítási mód miatt nem egyezik a
MePAR-ban szerepl ő adatokkal. A MePAR-ban ugyanis pl . az adott földrészleten
található utakat, csatornákat, vízmosásokat stb . mint mezőgazdaságilag nem
hasznosítható területeket nem veszik figyelembe. Miután kormányrendeleti szintű
szabályozásra nem kerül sor, ezért célszerű a rendelkezést törvényi szinten
megfogalmazni . A javaslat ezen megfogalmazása egyértelművé teszi, hogy a
rendelkezést nem csak a mez őgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv által
lefolytatott, hanem a bíróság elé kerül ő jogorvoslati eljárásban is alkalmazni kell .

A támogatható terület ellenőrzésével kapcsolatos szabályokat az 1782/2003/E K
rendelet 23 . cikke, míg a támogatható hektárszámmal kapcsolatos rendelkezéseket a
44. cikk (2) bekezdése, valamint a 795/2004/EK rendelet 38 . cikke tartalmazza .

A 11. §-hoz

Ad (1) bekezdés: A támogatási jogosultságok nemzeti tartaléka lehetőséget biztosít
a közösségi jogszabályok keretei között a nemzetgazdasági szemponto k
érvényesítésére . Ebben az esetben a támogatási jogosultságok kiosztására a
Bizottsággal egyeztetett támogatási programok alapján van mód . Erre figyelemmel a
javaslat a nemzeti tartalék ezen részének általános felhasználási céljait rögzíti, mivel a
programok kidolgozására, jóváhagyására csak a későbbiekben kerül sor. Erre
figyelemmel a javaslat a részletszabályok megalkotását rendeleti szintre utalja. A
nemzeti tartalék mértéknek első alkalommal történő megállapítására a támogatás i
jogosultságok első alkalommal történő kiosztásával egyidejűleg kerülhet sor .
Valamennyi beérkezett kérelem feldolgozása után állnak majd rendelkezésre azok az
adatok, amelyekből már következtetni lehet a kés őbbiekben kielégítendő igények
nagyságára. A nemzeti tartalék nagyságát mindig a reális igényekhez kell igazítani ,
mivel arra is figyelemmel kell lenni, hogy a túlzott mértékű nemzeti tartalék egyben
azt is jelenti, hogy az arra jutó támogatást nem lehet automatikusan kiosztani . A
túlzottan alacsony nemzeti tartalék pedig a valós igények kielégítésének a gátja .

Ad (2) bekezdés : Az elkülönített nemzeti tartalék célja a támogatási jogosultságo k
első alkalommal való kiosztásának technikai lebonyolítása. Figyelemmel arra, hogy ez
az érintettek széles körét érinti, a kiosztás részletes szabályait a javaslat az els ő
kiosztásra vonatkozó szabályozás keretei között törvényi szinten részletese n
szabályozza. Ebben a körben a rendeleti szintű szabályozás a végrehajtás technikai
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szabályaira terjed ki . Az 1782/2003/EK rendelet 71m cikke értelmében a támogatás i
jogosultság bevezetésének első évében a támogatásra jogosult hektárokkal ne m
rendelkező mezőgazdasági termel ők is részesülhetnek támogatási jogosultságban . A
javaslat értelmében mind a különleges helyzetről, mind pedig az első kiosztásról
jogszabályt kell kiadni . A tagállam részére az 1782/2003/EK rendelet 71d cikk (3 )
bekezdése biztosítja azt a jogosultságot, miszerint az egységes támogatási rendszerre
való áttérés évében egyszeri alkalommal a különleges helyzetbe került mez őgazdasági
termelők részére támogatási jogosultságot osszon ki. Ebben az esetben a kiosztá s
kritériuma, hogy az objektív ismérvek alapján történjen, biztosítsa a mez őgazdaság i
termelők közötti egyenlő bánásmódot, és ne torzítsa a versenyhelyzetet .

Ad (3) bekezdés: Az elkülönített nemzeti tartalék csak a támogatási jogosultságok
első kiosztása alkalmával játszik szerepet . Az első kiosztás befejezését követően még
megmaradt támogatási jogosultságok visszakerülnek az általános célokat szolgál ó
nemzeti tartalékba .

A 12. §-hoz

Ad. (1) bekezdés : Amennyiben a támogatási jogosultság kiosztására a nemzet i
tartalékból került sor, azok forgalmazása bizonyos korlátokba ütközhet . Így pl . az
1782/2003/ EK rendelet 71d cikk (6) bekezdése értelmében a tényleges vagy várhat ó
örökség címén való átszállás vagy egyesülések, szétválások, valamint az els ő kiosztás
kivételével a nemzeti tartalék felhasználásával létrehozott jogosultságok a kiutalásu k
kezdetétől számított öt éven belül nem ruházhatók át .

Ad. (2) bekezdés : Az 1782/2003/EK rendelet 71d cikk (5) bekezdése értelmébe n
amennyiben a beérkezett kérelmeket nem lehet kielégíteni a rendelkezésre álló nemzet i
tartalékból, akkor a jogosultság egységértékét csökkenteni kell .

Ad. (3) bekezdés: A támogatási jogosultság megállapításáról rendelkező
határozatban külön is utalni kell a forgalmazásukat befolyásoló körülményre . Ez a
rendelkezés a jogalkalmazók számára teremt egyértelmű jogi helyzetet .

A 13. §-hoz

Ad (1) bekezdés : Miután a nemzeti tartalékból a támogatási jogosultság
megszerzése térítésmentesen történik, ezért azt is ki kell mondani, hogy a nemzet i
tartalék javára történő önkéntes felajánlás esetén sem fizetnek térítést. Ez a
rendelkezés még nem zárja ki annak a lehet őségét, hogy a támogatási jogosultságot a z
erre irányadó szabályok szerint egyébként értékesítsék . A felajánlást a mezőgazdasági
és vidékfejlesztési támogatási szerv köteles elfogadni . A támogatási jogosultság –
figyelemmel arra, hogy a nemzeti tartalékba kerüléssel egyidej űleg a támogatási
jogosultságra alapított jogok a törvény erejénél fogva megszűnnek – egyben a
tehermentes tulajdonszerzést is jelenti . A felajánlás visszavonhatatlanságát az
indokolja, miszerint a nemzeti tartalékból csak kiosztással szerezhet ő támogatási
jogosultság. A felajánlás visszavonása ezen rendelkezés alkalmazásába ütközne .
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Ad. (2) bekezdés : A támogatási jogosultságok nemzetig tartalékának működési
mechanizmusából következik, hogy ha a támogatási jogosultság a nemzeti tartalékb a
kerül, érte semmilyen ellenérték nem fizethető . E rendelkezés azt az esetet kívánj a
kizárni, amikor a támogatási jog jogosultja a nemzeti tartalék részére kívánná téríté s
ellenében eladni támogatási jogosultságát . A támogatási jog jogosultja ebben az
esetben választhat : vagy a szabad piacon értékesíti a támogatási jogosultságot, vag y
tudomásul veszi, hogy meghatározott id ő után a fel nem használt támogatási
jogosultság térítésmentesen visszakerül a nemzeti tartalékba, vagy az (1) bekezdésbe n
foglaltak szerint térítésmentesen felajánlja támogatási jogosultságát a nemzeti tartalé k
javára .

Ad (3) bekezdés : A 795/2004/EK rendelet 8 . cikk (1) bekezdése értelmében a fe l
nem használt támogatási jogosultság a felhasználásra nyitva álló határid ő utolsó napját
követő napon visszakerül a nemzeti tartalékba . Az 1782/2003/EK rendelet 45 . cikk (1)
bekezdése értelmében a három egymás utáni évben fel nem használt támogatás i
jogosultság visszakerül a nemzeti tartalékba . A támogatási jogosultság a törvény
erejénél fogva és nem külön határozattal kerül a nemzeti tartalékba . A mezőgazdasági
és vidékfejlesztési támogatási szerv határozatban értesíti az érintettet arról, hogy a
tulajdonát képező támogatási jogosultság a nemzeti tartalékba került. A határozati
formára azért van szükség, hogy az esetleges téves döntés a jogorvoslat keretébe n
korrigálható legyen. E rendelkezés is rámutat arra, hogy a támogatási jogosultsá g
korlátozottan forgalomképes vagyoni értékű jog, amelyet egyébként törvényi szinten i s
ki kell mondani .

Ad (4) bekezdés : A javaslat a semmisség kimondásával kívánja megelőzni olyan
helyzetek kialakulását, amely a szabálytalan jogügyletek miatt esetleg kialakulhat .

A Ptk. 234. § (1) bekezdése értelmében semmis szerződés érvénytelenségére – ha
törvény kivételt nem tesz – bárki határidő nélkül hivatkozhat . A semmisség
megállapításához külön eljárásra nincs szükség . A javaslat – a Pp-ben foglaltakkal ,
valamint a termőföldről szóló 1994. évi LV . törvény 9. § (2) bekezdésében
foglaltakkal összhangban - az ügyész számára perlési jogot biztosít . Az ügyészi
keresetindítási lehetőség azért is indokolt, mivel így lehet összhangba hozni a
támogatási jogosultságokat, illetve a termőföld forgalmazására vonatkozó egyes
eljárási szabályokat.

Ad. (5) bekezdés : A javaslat ezen rendelkezése azt az esetet kívánja szabályozni ,
amikor a mezőgazdasági termel ő által használt jogosult területet kisajátítják, és emiat t
a területhez kapcsolható támogatási jogosultság alapján a támogatás igénybevétel i
lehetősége megszűnik. A kártalanítás a mezőgazdasági termelőt csak abban az esetben
illeti meg, ha a kisajátított területtel megegyez ő számú támogatási jogosultságról a
nemzeti tartalék javára térítésmentesen lemond .

Ad. (6) bekezdés : A javaslat több olyan esetet is felsorol, amikor a támogatás i
jogosultságok vissza kerülnek a nemzeti tartalékba . A javaslat erre az esetre kimondja ,
hogy amennyiben e támogatásokra korábban bármilyen jogot alapítottak, e jog
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megszűnik. Más megközelítésben a támogatási jogosultság tehermentesen kerül vissza
a nemzeti tartalékba. A jog megszűnésére a törvény erejénél fogva kerül sor . E
rendelkezés szintén figyelemmel van arra, miszerint a támogatási jogosultság
korlátozottan forgalomképes .

Ad. (7) bekezdés : Annak érdekében, hogy a támogatási jogosultságo k
forgalmazása kellően biztonságos keretek között valósuljon meg, a javaslat kimondja ,
hogy a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv a nemzeti tartalékba kerül t
támogatási jogosultságokról évente december 1-ig tájékoztatót tesz közzé . Az időpont
összhangban van azzal, hogy eddig fejez ődik be az egységes támogatási kérelemben
szereplő adatok feldolgozása.

A 14. §-hoz

A rendelkezés az agrárgazdaság fejlesztéséről szóló 1997. évi CXIV. törvény 2 . §-a
szerinti jelentési kötelezettséghez kapcsolódik . A javaslat ezen rendelkezése külön is
meg kívánja erősíteni azt a jogalkotói szándékot, miszerint a támogatási jogosultságok
kiosztása, illetve a nemzeti tartalék felhasználása széleskör ű nyilvánosság, és
parlamenti ellen őrzés mellett valósuljon meg . Annak érdekében, hogy a nemzet i
tartalék felhasználásáról szóló jelentés adatai közérdekű adatnak minősüljenek, a
javaslat kimondja, hogy a beszámolót a mez őgazdasági és vidékfejlesztési támogatás i
szerv honlapján is közzé kell tenni . A közzététel egyedileg azonosítható adatokat nem
tartalmazhat.

A 15. §-hoz

Ad. (1) bekezdés : A támogatási jogosultságok első alkalommal történő kiosztáskor
a mezőgazdasági termelő a jogosult területtel megegyez ő számú támogatási
jogosultság tulajdonát szerzi meg . Ebben az esetben utalni kell arra az összefüggésre ,
miszerint a jogosult terület megállapításakor nem az ingatlan-nyilvántartás szerint i
helyrajzi számhoz kapcsolt, hanem a MePAR szerinti adatokat kell figyelembe venni .

Ad. (2) bekezdés : A rendelkezés az általános indokolásban részletezett un . hibrid
modell alkalmazásának jogi alapját teremti meg, melynek lényege, hogy a támogatás i
jogosultságok első alkalommal történ ő kiosztásakor részben az üzemi szinten
meghatározott történeti bázis adatokat, részben pedig a regionális jelleggel, minde n
mezőgazdasági üzem számára azonosan meghatározott támogatási mértékeket kel l
alkalmazni . Előre kell bocsátani, hogy a regionális szinten megállapított támogatási
mértéket minden olyan mez őgazdasági termelő — függetlenül attól, hogy rendelkezik- e
bázis időszakkal, vagy nem — megkapja, aki 2009-ben egységes támogatási kérelme t
nyújt be. A nemzeti támogatási felső határ nagyobbik hányada ezen módszer szerint
lesz kiosztva . Nemzetgazdasági szinten az egészhez képest kisebb hányadban, de
üzemi szinten eltérő mértékben az un. történelmi bázis adatok alapján kerül
megállapításra az egységérték. A javasolt szabályozási technika gazdaságpolitika i
értékválasztásból, és nem pedig közösségi jogi kötelezettségb ől ered. A közösségi jog
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azonban biztosítja a tagállam számára a választás lehetőségét. A modell
alkalmazásának közösségi jogi alapját az 1782/2003/EK rendelet 71d cikk (3 )
bekezdése teremti meg. A sajátos juttatási szabályok alkalmazásának feltétele, hogy a
mezőgazdasági termelők olyan ágazatokban működjenek, amelyek az átállássa l
különleges helyzetbe kerülnek. A rendelkezés alkalmazásánál alapvető
gazdaságpolitikai célkitűzés, hogy azon ágazatok, amelyek eddig is magas hozzáadott
értéket állítottak elő , vagy más ok miatt nehéz piaci helyzetbe kerültek, és emiatt
korábban termeléshez kötött, vagy termékpályához kapcsolódó többlet támogatásban
részesültek, az átállással lehetőleg gazdasági hátrányt ne szenvedjenek . Az egysége s
támogatási rendszer megfelel ő korrekció nélküli alkalmazása ugyanis – a támogatások
fokozatos nivellálásán keresztül – a magas hozzáadott értékű ágazatok – így különösen
az állattenyésztés – esetében a támogatás csökkentésével, míg az extenzív, ezálta l
alacsony hozzáadott értéket produkáló ágazatokban – pl . gyepgazdálkodás – a
támogatások ráfordításokkal arányban nem álló növekedését eredményezné . Így az
egyik esetben indokolatlan versenyhátrány, míg a másik esetben indokolatlan
versenyelőny keletkezne, amely hosszú távon nemzetgazdasági stratégiai érdekeke t
sért. A bevezetésre javasolt rendszer az egyes ágazatok közötti különbségtételt üzem i
szinten és történelmi bázis alapján kívánja bevezetni . Meg kell jegyezni, hogy az
üzemi szintű , és történelmi bázis alapú egységes támogatási rendszert jelenleg a 1 5
régi EU tagállamon kívül Szlovénia és Málta alkalmazza . Reálisan kell továbbá
számolni azzal a lehetőséggel is, miszerint a Közös Agrárpolitika 2014-es reformj a
legalább is opcionális jelleggel fenn fogja tartani a választási lehet őséget az egysége s
összegű, illetve az üzemsorosan és történelmi bázis adatokon nyugvó differenciál t
támogatási rendszer között . Ezek azok a gazdaság-stratégiai megfontolások, amelye k
alapját képezik az un . hibrid modell alkalmazásának . Mivel a megkülönböztetés nem
önkényes, a támogatási csoportképzés – a közösségi jogszabályokkal összhangban –
objektív kritériumokon alapul, így az nem ellentétes sem a közösségi joggal, sem
pedig az Alkotmánnyal .

A javaslat a történelmi bázis adatok meghatározásánál a termeléshez kötött, illetv e
termékpályához kapcsolódó támogatások gyűjtőfogalmat használja . Ennél részletesebb
fogalom meghatározás azért nem indokolt, mivel a hazai agrár-szabályozási gyakorla t
alapján ezen fogalmak alapján egyértelműen beazonosíthatóak az egyébként rendelet i
szinten kiadott támogatások . (Lásd: SAPS, top up támogatások, amelyek a szakma i
köznyelvben általánosan elfogadottá váltak) . A bázis időszakban termeléshez kötött,
illetve termékpályához kapcsolódó támogatások esetében nem minden esetben a
megítélt teljes támogatási összeg képezi az egységérték megállapításának alapját . Ez
abból adódik, hogy az egységes terület alapú támogatáshoz nyújtott kiegészít ő nemzeti
támogatási rendszer – korábbi nemzeti támogatáspolitikai megfontolásból, de az E U
jóváhagyásával – olyan esetben is nyújtott támogatást, amelyet az un . SPS rendszerre
való átállásnál nem lehet figyelembe venni . Erre figyelemmel kell az a jogszabály i
felhatalmazás, miszerint támogatási jogcímenként kell meghatározni azt az arányt ,
amelyet az egységérték megállapításánál figyelembe lehet venni . Ez olyan technikai
szabálynak minősül, amely közösségi jogi aktusokon alapul, és így nem sért
alkotmányos jogokat a rendeleti szintű szabályozás .

A fentiekre figyelemmel a javaslat – a jogalkotásról szóló 1987 . évi XI . törvény 4 .
§-ában foglaltakkal összhangban – minden olyan kérdést törvényi szinten szabályoz,
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amely — figyelemmel arra, hogy a támogatási jogosultság, mint mez őgazdaság i
vagyoni értékű jog a mezőgazdasági termelő tulajdonába kerül - a vagyoni viszonyok
szabályozásához szükséges, illetve amely kérdésben egyáltalán felmerülhet a nemzeti
jogi szabályozás szükségessége. (Az egységes támogatási rendszer ugyani s
Magyarországon közvetlenül alkalmazandó közösségi aktusok alapján működik.) Az
eljárási kérdések is törvényi szinten kerültek megállapításra (lásd 2007 . évi XVII .
törvény, melynek alkalmazására a javaslat külön is utal) .

Ad. (3) bekezdés: A javaslat eltér ő időpontokat ad meg a bázis időszakra

vonatkozóan. Alapvető közösségi jogi norma, miszerint a bázis időszak csak olyan

időszak lehet, amely már lezáródott, és így kizárja az el őzetes spekuláció lehet őségét .
Elég utalni arra, hogy a 2003. szeptember 29-én megjelent 1782/2003/EK rendelet 38 .
cikke a régi tagállamok esetben 2000., 2001 ., és a 2002 . naptári évet jelölte meg bázi s
időszaknak. A javaslat általános érvénnyel a 2006-os naptári évet tekinti bázi s

időszaknak. Ebben az esetben már jogi és pénzügyi szempontból is lezárt évr ől

beszélhetünk. Az ettől eltérő időpontok az adott támogatás sajátosságaihoz igazodnak .

Ad. (4) bekezdés : A javaslatban meghatározott bázis id őszak és az egységes
támogatási kérelem benyújtása közötti id őszakban bekövetkezett gazdasági mozgások
miatti korrekció lehetőségét is biztosítani kell .

A 16. §-hoz

Nem csak az egységes támogatási rendszer bevezetése, hanem annak id őpontja is
nem jogi, hanem olyan gazdaságpolitikai, stratégiai kérdés, melyről indokolt, hogy az
Országgyűlés határozzon .

A 17. §-hoz

A javaslat a támogatási jogosultságok forgalmazására állít fel általános érvény ű
korlátozásokat. Cél az, hogy csak a mezőgazdasággal élethivatásszerűen foglalkozó k
számára biztosítsák az átruházást, illetve átengedést. Ez mint jogalkotói szándék
egyben a spekulációs célú vásárlásokat kívánja visszaszorítani .

Az 1782/2003/EK rendelet 46 . cikk (1) bekezdése értelmében a támogatás i
jogosultság csak a tagállamban letelepedett mezőgazdasági termelő javára ruházható
át. Mivel a támogatási jogosultság csak földdel együtt aktiválható, ezért indokolt, hog y
csak olyan mezőgazdasági termelőre legyen átruházható, akinek egyébként a

termőföld tulajdonszerzése vagy használata a nemzeti jogszabályok alapján is

biztosított. Ezt a feltételt egyébként a javaslat a kiosztásra vonatkozó jogosultsági
szabályok elállításával is biztosítani tudja. Ez a megfogalmazás egyben az
1782/2003/EK rendelet 19 . cikkében foglaltak szerinti spekulációs szándékok ellen i s
hat .

Szintén a spekulációs célú vásárlások ellen kíván hatni az a rendelkezés ,
miszerint a támogatási jogosultság csak olyan termel őre legyen átruházható, aki
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(amely) a kiosztással egyébként is jogosult lenne a támogatási jogosultsá g
megszerzésére .

A javaslat ezen rendelkezésénél is utalni kell arra az összefüggésre, miszerint ha a z
örökös, vagy a jogutód három éven belül nem szerez mez őgazdasági szakismeretet,
vagy nem alkalmaz ilyen személyt, egyben kizárja magát a támogatási jogosultságok
forgalmazásának a lehet őségéből .

A 18. §-hoz

Ad (1) bekezdés : A támogatási jogosultság átruházásával összefüggő
visszatartásról a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szervnek határozato t
kell hoznia. Miután a megállapodás jóváhagyása a mezőgazdasági és vidékfejlesztés i
támogatási szerv hatáskörébe tartozik, ezért indokolt, hogy a jóváhagyásra, illetve a
visszatartásra vonatkozó döntés meghozatalára egyidej űleg kerüljön sor.

Ad (2) bekezdés : A javaslat ezen rendelkezése kimondja, hogy amennyiben a
jogosult hektárszám, és a támogatási jogosultságok száma az átruházás alkalmával
megegyezik, ebben az esetben a visszatartás mértéke 0% . Ebből viszont az is
következik, hogy amennyiben kevesebb földet ruháznak át, mint amennyi támogatás i
jogosultságot, ebben az esetben a visszatartásra az általános szabályoknak megfelel ően
kerül sor .

Ad. (3) bekezdés: A javaslat ezen rendelkezése arra az esetre tartalmaz
rendelkezést, amikor az átruházásra kerülő jogosultságok száma több, mint azok
aktiválásához szükséges föld. Ebben az esetben a fennmaradó rész vonatkozásában az
elvonásra az általános szabályokat kell alkalmazni .

Ad (4) bekezdés: A visszatartásnál alkalmazható mértékeket a tagállam a
795/2004/EK rendelet 9 . cikkében foglaltak szerint állapíthatja meg. A mérték
megállapításánál cél volt, hogy közvetett eszközökkel is gátoljuk a támogatási
jogosultságok spekulációs vásárlását .

Ad (5) bekezdés : A 795/2004/EK rendelet 9 . cikke alapján (az elvonás mértékéne k
csak a legmagasabb szintjét állapítják meg — lásd a „legfeljebb” kifejezést) tagállami
szinten meghatározhatóak azok az esetek, amikor szakpolitikai megfontolásokbó l
kedvezmény alkalmazható. A kedvezményezetti kör meghatározása gazdaságpolitikai
értékítéletet tükröz.

A követelmények meghatározásánál cél, hogy a támogatási jogosultságok
kedvezményes keretek között els ő sorban azokhoz jussanak, akik akár egyén i
gazdálkodóként, akár társas vállalkozásként élethivatás szerűen, vagy meghatározó
tevékenységként valóban mezőgazdasági termeléssel foglalkoznak. Ebbe a körbe
tartoznak a fiatal mezőgazdasági termelők, valamint azok a mezőgazdasági termelők,
akik (amelyek) már rendelkeznek a támogatási jogosultságok aktiválásához szüksége s
földterülettel .
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A teljes mezőgazdasági üzemmel együtt történ ő átruházáshoz kapcsolódó
kedvezmény a mezőgazdasági üzemek gazdasági egységének fenntartását is segíten i
kívánja .

A 19. §-hoz

Az 1782/2003/EK rendelet 46 . cikk (3) bekezdése biztosítja azt a jogi lehet őséget,
hogy a visszatartásra a két lehetséges forma valamelyikének alkalmazásával — vagy a z
egységérték, vagy a darabszám csökkentésével — kerüljön sor . A javaslat a támogatás i
jogosultságok egységértékének csökkentését tartja célszer űnek figyelemmel arra, hogy
így nem csökken a támogatási rendszer által ellenőrzött földterületek aránya. Ez a
megoldás a mezőgazdasági földterületek minél nagyobb hányadának kultúrállapotba n
tartását kívánja segíteni .

A 20. §-hoz

A javaslat 20. §-a hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

A 21. §-hoz

A javaslat abból indul ki, hogy az egységes támogatási rendszerrel kapcsolato s
részletszabályok megalkotásáért döntően az agrárpolitikáért felelős miniszter a felelős.
A rendeleti szintű felhatalmazás azon technikai részletszabályokra terjed ki, amelye k
szükségesek mind a közvetlenül alkalmazandó közösségi jogi aktusok, mind pedig a
javaslatban foglaltak végrehajtásához .

A támogatási jogosultságok sajátos vagyonértékelési rendjének megállapítására ,
valamint a támogatási jogosultságok átruházásáról, ideiglenes átengedésér ől szóló
szerződés kötelező tartalmi elemeinek meghatározására a Kormány kapna
felhatalmazást.

A támogatási jogosultságok megállapításáról szóló határozat a jogosultság 2013 .
évi egységértékét állapítja meg, míg a megelőző évekre diszkontálja részben a 2009 -
10-11-12-es évekre eső , közösségi forrásokból nyújtandó támogatásokat . Ezen
túlmenően a nemzeti forrásból nyújtandó támogatásokról az els ő kiosztás alkalmával
csak a 2009-re es ő hányadról hoznak határozatot, a következ ő évekre vonatkozóan
pedig évente egy kiegészít ő határozat tartalmazná a támogatási jogosultság
egységértékének megállapításánál figyelembe veendő nemzeti költségvetésbő l
folyósított részt. Ez a kettősség csak a határozat szintjén jelenik meg, a termel ő
támogatási kérelme alapján végső soron csak egy, összevont összegre lesz jogosult .

A hatályos számviteli szabályok értelmében a gazdálkodó szervezeteknél a
támogatási jogosultságot annak els ő alkalommal történő kiosztásakor vagyoni értékű
jogként indokolt nyilvántartásba venni a külön jogszabály alapján meghatározott
értéken a rendkívüli bevételekkel szemben, mint térítés nélkül átvett eszközt . Az így
elszámolt rendkívüli bevételt egyidejűleg el kell határolni, és az elhatárolást a
későbbiekben a költségelszámoláskor kell megszüntetni . Az adásvétel útján a
gazdálkodó tulajdonába került támogatási jogosultságot a szerz ődés szerinti értéken
kell felvenni a könyvekbe a vagyoni értékű jogok közé a pénzeszközökkel (vagy a
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kötelezettségekkel) szemben . A támogatási jogosultság értékesítésekor a támogatás i
jogosultság könyv szerinti értékét egyéb ráfordításként, az értékesítésből származó
ellenértéket egyéb bevételként kell elszámolni . (Ezzel összefüggésben a Tao .
törvényben meghatározott általános szabályok szerint kell eljárni . )

A 22. §-hoz

Az 1782/2003/EK rendelet 3 . cikkében meghatározott alapvet ő követelmények
teljesítése sok esetben csak akkor teljesíthet ő, ha a terület megfelel ő öntözése
biztosított. A nagy értékű öntöző berendezések (lineár) alkalmazása, illetve
kihasználása adott esetben nem múlhat azon, hogy rosszul értelmezett egyéni érdekek
miatt azok működtetését ne lehessen biztosítani . A javasolt konstrukció alapvető
elemeit tekintve hasonlít az erdőről és az erdő védelméről szóló 1996. évi LIV.
törvény 78. §-ában foglaltakhoz .

A 23. §-hoz

Az 1782/2003/EK rendelet egyik fontos célkitűzése a mezőgazdasági termel őknek
járó támogatások kiszámíthatóságának, így a gazdálkodás biztonságának javítása, mel y
célok megvalósítását egyébként a 2006. évi LXXXVIII. törvény is magáévá teszi . A
javasolt megoldás önkéntes alapon közvetlen pénzmozgás nélkül is lehet ővé tenné a
nemzeti agrárkár-enyhítési rendszer javára történő egyszerűsített pénzügyi teljesítést .

A 24. §-hoz

Részletesen lásd a javaslatot, valamint a 2007. évi XVII . törvény 75. § (1 )
bekezdését. Ez utóbbi esetekben az Állam nem tulajdonosi, hanem közhatalm i
jogkörében jár el .

A 25. §-hoz

Miután sem a föld, sem pedig a támogatási jogosultság önállóan nem jogosít
támogatásra, ezért rendezni kell azt az esetet, amikor a támogatási jog aktiválásáho z
szükséges földet kisajátítják . Ebben az esetben azt a mezőgazdasági termelőt, aki
rendelkezik a támogatási jogosultságról, kérelmére megfelelő kártalanításban kell
részesíteni, hiszen megfosztották attól a lehet őségtől, hogy a támogatási jogosultság
aktiválásával a támogatást igénybe vegye . Amennyiben a kisajátítási eljárás során má s
föld haszonbérletét biztosítják, akkor – figyelemmel az 1782/2003/EK rendelet 46 .
cikk (2) bekezdésében foglaltakra – a föld és a jogosultság haszonbérletének egyb e
kell esnie . A vagyoni értékű jog jogosultja javára csak abban az esetben kel l
kártalanítást fizetni, ha ezt külön kéri . A jogosult egyébként választhat más
lehetőségek között is, pl . a nemzeti tartalék közreműködésével átértékelheti a
támogatási jogosultságai egységértékét .

A Ptk 177 . § (1) bekezdése értelmében a kisajátított ingatlanért teljes, feltétle n
és azonnali kártalanítás jár. A javaslat által szabályozott esetben a támogatási jog
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tulajdonosa nem mint ingatlan tulajdonos részesül kártalanításban, továbbá a
támogatási jogosultság korlátozottan forgalomképes vagyoni érték ű jog, így nincs
alkotmányos akadálya a speciális kártérítési feltételek el őírásának. A támogatási jog
tulajdonosa ugyanis választhat, hogy kéri a térítést, vagy saját maga oldja meg a
kialakult helyzetet (pl . úgy, hogy saját maga bérel másik területet, vagy a nemzeti
tartalék közbeiktatásával vonatja be, illetve értékelteti át a tulajdonába lev ő többi
támogatási jogosultság egységértékét . A választási lehetőséget azért is biztosítani kell,
mivel előfordulhatnak olyan esetek is, amikor pl . a támogatási jogosultságo k
egységértékének megváltoztatása korlátozásokba ütközik (pl . egy jogosult számára
hektáronként legfeljebb 5 .000 EUR támogatás fizethet ő - lásd 1782/2003/EK rendele t
12. cikk (1) bekezdését, illetve 71d cikk (4) bekezdését) .

A 26. §-hoz

Ad (1) bekezdés : A 796/2004/EK rendelet 3 . cikk (1) bekezdése értelmében a
tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy az állandó legelőként hasznosított földterületek
mezőgazdasági összterülethez viszonyított aránya fennmaradjon . A 4. cikk az állandó
legelőként hasznosított földterületek egyéni szinten történ ő fenntartásáról rendelkezik .
A nemzeti jogi szabályozás szerint a m űvelési ág megváltoztatása nem engedély
köteles. A közösségi jogi aktusban meghatározottak teljesítése azonban a szaba d
rendelkezés korlátozását teheti szükségessé, hiszen ha egy tagállam e rendelkezéseke t
nem tudja betartani, szankcióra számíthat. A speciális helyzetről jogszabályt kel l
kiadni, amelynek alapján a javaslatban szereplő intézkedések meghatározot t
időtartamra, vagy meghatározott feltétel bekövetkeztéig alkalmazhatóak lennének .

Ad. (2) bekezdés: A javaslat ezen rendelkezése jogszabály kiadására szól ó
felhatalmazást tartalmaz .

A 27. §-hoz

A javaslat 27. §-a felsorolja azokat a Magyarországon közvetlenül alkalmazand ó
közösségi jogi aktusokat, amelyek végrehajtását a javaslat szolgálja .
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